ElbIąskie stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy osobom Chorym Psychicznie lch
Rodrinom i Opiekunom,,PRO-FAMILIA"

Wproładzenie do sprarvozdania finansorvego

l. Inlbrmacje porządkowe
sprawo?danie finansowe !lbl4skiego stowarfyszenia Na Rfecf Pomocy osobom Chorym
Psychicznie Ich Rodfinom i opiekunom,,PRo.|AMILIA', z 5iedZibq w B2-300Elblągul'
Winna 9 zostało sporZądzone zgodnie z llstawą z dnia 29 Wrześ]1ia 1994 rok.
o rachunkowości olaz ustawą f dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób
plawnych' Elbl4skje stowalzyszenie Na llfecz Pomocy osobom Chorynl Psychicznie Ich
l]'odzinom i opiekunom ,,PRo'FAMlLIA,, dZ jała na podstawie prZepisów ustalĄy z dnja 07
kwjetnia 19B9I. Prawo o stowalzyszenjach, prZepjsóW ustarĄ/y f dnja 24 kwietnia 2003r' o
działalnościpożytku publicznego i o wo]ontariacje oraz na podstawie statutu

celem Elbląskiego Storvalzl,szenia Na l{Zecz Polnocy osobom Chorynr Psychicznie lch
tlodzinom i Opiekunom ,.l'RO-!ANllLlA" icst:
]' Śu.iadczcnie (iżno|odn}'ch tbrm salrropollloc1' dla osób niepełnosprawnych m'in' osobon
chor'yrn psychicznie

i ich lodzinorn iopieklrnoln. osobom z innyrli zaburzeniami psychicznylni

oraz wszvstkiln osobom potrzebl|jącym wsparcia psychicznego,
2. Pon]oc osoboln niepe]nosprawn\n] psychicznie w prze7\ł'yciężaniu barier psychologiczn)ch.
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9' P|omocja Zatrl|dnienia pop|Zez \!]ączenie osób psychicznic chorvch i z innymi zabu|zcniami
psychiczn-vmi w proccs akt)1!izacii

zal o.luir

e.j. u

slollllca z
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10. Proiilaktyka uzalcznieri ( alkoholizm. nall<omaria ),
1
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Popularyzacia \\'icdzy i podnoszenie śrviadomościspołeczeńst\ła dot' P|oblematyki Zd|owia

psychrcTnego,

l2. Działanie doskonalące opiekunów zajmtliącyclr się osobanri chorymi psychicfnie
zabLrrzenialni psychicznymi,

i Z inny nj

l] ' Wspólpraca Z organiZac.jami i inst)tucja|ni W kmjtl i za g|anicq majqcych podobne cele,
:l' Upowszcchnianie i oohlona praw konsumentóll.

1

KIasyfikacja dzialaIności wedIug PKD przedsta}via się następująco:
Działalnośćpods|awo$'a: Działalnośćin1ormac}'.ino _ cdukaqjn d|a osób
nicpelnospl'rrvnych, ich rodzin oraz społecznościlokalnej.
Storvarzyszenie zosta'lo Za|ejestrowanle wdnill 2]'l0'2007 roku rv Rcjcstrze stowarzyszeń,
inn1,ch organizacji spoleczn1ch iZawodowyoh' fundacji i pLlblicznych zakładów opicki
zdrowotnej K|ajowego Rejestru sądowc8o po nL|merem

KRS 000029031'l
Czas trwania Storvarzyszenia zgodnie ze sLatutenl jcst nieogfaniczony.
2. Prezentacja spra$'ozdań linansow'Ych

Storvarzyszenic prezentuje spraNozdanie flnansowe
0l'0l'20l5 i ko|iczqcy się 31.]2'20l5'

za rok obfotorvy rozpocz)nciqcy

sl(

Sprarvozdanie flnansowe fostało sporządzone przy Zalożenill kontynuowania działalności
statl|towej przez stolvauvszenie rv dającei sie przelvidzieć prz1'szlości' obejmująccj okres nic
l(|ótsfy njż jeden r.ok od dnia bilansolvego. rv nieznrnieiszonym istotnie zakresic' Nie is1nieią
rór,vnieŹ okoliczności wskazujące na Zag|oienie kontynL|olvania dzia]alnośoi.
3. Poró$nywaIność danych

Ninieisz.3 spralvozdanie tlnansowe rawiera clane finansorve za rol( obrotowy 2015
o|az porówn)'wa]ne danc za Iok obrotow)' 20l'+'
4.

stosuslnc metod\ i/a.ad] rrcht|nloności

Sprarvozdarrie finanso\\.e Zostalo przygotorvarre zgodnic z wymogami usta\,v)' z dnia 29 września
1994 |okLl o raohunkowości'

Sto\a|Zyszenic sporządza rachunek z]'skóW istrat lv układzic porówna\ł'czym, przewidziany dla
jcdnoslek nikro o których molva w art. 3 ist l a p|(t 2 Ustawy o rachllnkowości'
W spfawozdaniu finansowym Sto\.'arzyszenie r','ykazuje zdarzcnia gospodarczc zgodnie zich
t|eściąekonomiczną'

Wynik finansowy stowarzyszcnia za dany rok obroto\ły obejmuje wszystkic osiqgnięte
iprzypadajqce na 'jej rzecz przvchody oraz zrviązar're ztymi przychodanri koszty zgodnic

z zasadami memofiału, współmierności prz'u-chodórv i kosztów oraz ostrożnci W)'ceny'

4.l. Rachunc|( zysków i strat
1.1.1.1'rzychody
Przychody ze sprzedaŹy obejmLljq niewątpliwie naleŹnc lLlb uzysk.:tnc kwoty netto fe spżcdaŹ)'
uslug, tj' pomniejszone o należny podatek od towaró*,iusług (VA'f) u.jmowanc W okfesach,
któlych dotyczą'
4.1.2.

Kosrty

stowarzyszcnii- ewidencjonuje kosfty w księgach handlowych rv ukladzie rodzajowyn]'
Na wynik finansowy Stowarzysfenia wplylvają ponadtoI

.

pozoslale przychody i koszly operac1'jne pośrednio zrviązanc z dzialalnościq Stowaźyszenia
w fak|esie m'in. Z)'sków

istlat Za

Zb'vcia niefinalrsowych aktylvórv trq,'a]'vch, akllla|izacji

$'yceny ąktywów nietlnansowYc11' ut\\'orzenja irozwiąZania rezer\! na przyszlc ryzyko, kar,

-

grzytien i odsfkodolvali, olrzylnaniat lub przekazania dalowizl.
prf)chody linansowe f tytułu odsetek.
l(oszly finansowe z tytułL| odsetck.

-

strat) izyski nadzrvl'ozajne powstalc na skutck trudnych do przewidzenia zdarzeri
niezwi4fanycll z ogciln1,rrr ry,zyl<ieln prorvadzcnia Stowaźyszenia poza c]Zia]ilnością
opcracyjną'

4.1.3. Opodatkowanie

Dochody

Z

dfiałalnościstatl|to\\,ej stoNarz)szenia są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust' l

pkl4, 6c i 47 ustawy o podatkrr dochodowytll
4.2.

Bih

.|.2.1.

s

wartościnienl:rterialne ip|.aw

o.] osób p|awnych.

e

wycenia się wcdłu8 ccn nabycia- Waności

nienalelialne ipfawne anlof!)rzowane są Inetodą liniowa w stawka.i]h przewidfianych Llstawą o
podatku dochodowyn od osób prawnych. \,vedług następlliąc)'ch ZasadI
- wartości nielnate|ialne i p|awne o.jednostko\\'ej nie prZel(raczającei 3'5 lyś'z'l w drliu prz1jęcia
do L|Ż)'lkowania jednorazorve spisanie w koszly alnońyfacji.
wa|tośćne|to w bilansie nie \Ą])stępuje.
.1'2'2. Śroclki

trwałe. s.} w}'cenionc

w cenie nabycia lub koszcic lvytrvorzcnia'

Dla ce|ów podalkowych prz\'j|lo|Vane są stawki amor!),Zac)'jne rv'vnikająoe Z ustawy z dnia l5
lulego 1992l' o podatku dochodolvym od osób prarvnych określaiącei w1'sokośćamor|yfacii
s|anowiącej kosZty uZyskal]ia prZychodów.
sk]adniki nlajątkl| o wa||ościpoczatko\'ej llie p|Zekraczającei ].5 tyśZł są jednorazon'o
odpisv\ł'ane

\,v

ciężar |(osztów r\'momencie przckazania do uży|ko\!ania'

od nlicsiąca następncgo po
za]ącznikiem n| l do Llstawy o

Środ|<i trrła]e ulna|Zane s4 \r'edług nretod\' ]]niowci pocZąwszy

miesiącu p|Z)'jęcia do eksploatacii !v stawkach zgodnych f
Podatku dochodowym od osób prawnych. Wartośćnetto środków lrwełych w bilansie \!ynosi 0,.l'2.3. Śror]ki trwałe \\' budowie rvyceni; się \Ą q\\okosci tlg.,lu kosztotr pozostaj4cych \\'
bezpoślednim zrr'iązku z ich nabycicm lub \łytllorzeniem. War|ośćśrodków t|wałych w budolvie
nle !rysiępuJe'
4.2..l. |Łeczo}vc składni|(i

aktyvów obrotowyclr nic lvystępują'

4'2'5. N.tlcżności\!ycenia się \\' k$'otach \\'vnlagancj zaplat}''
.ł'2'6' Środki pienięż|lc wJ'ka7llie się \ł wartości nominalnej'
,1.2.7.

l{ozliczenia mi9dz'YokrcŚorYc |{osztów Ć7ynrre dokonyrvane są' jezeli koszty poniesione

dotyczą plz) szlych ok|esó\! spmwozdawczych'

się w księgach rachunkorvych w wartości nominalnej wed'ług ich
'l.2.8. Fundusze $'łasne ujmuie
|odzajów i zasad określonych przepisami prawa'
Fundusz podstawo\1y stowtrzyszenia wykazuje się w wysokości ol(reślonej w statucie'

Fundusz zapaŚowy nle występuIe'
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych ak1)Ą\,ów nic występuJe'
4.2.9. Zobowiązania lvycenia się na dzień bilansorvy w krvocie wymagającej zap'|aty'
{.2.10. Inne roz|iczenia migdryokresowe
Sporządzil:
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