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SPRAWOZDANIE MEROTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2004.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Nazwa:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie
Adres:
Ul. Bohaterów Warszawy 27B
Kod 70-340
Poczta Szczecin
Siedziba
kraj Polska, woj. Zachodniopomorskie, powiat M. Szczecin, gmina M. Szczecin, miejsc. Szczecin

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Data pierwszej rejestracji: 19 grudzień 1994r Rejestr Stowarzyszeń 717 Sąd Wojewódzki w Szczecinie
Data pierwszej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11 marzec 2002r.
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS:
0000098680

Informacja dotycząca nr REGON
Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie REGON 810674102 wydany dn.01 września 2004r.
Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym oraz adres
zamieszkania)
1. Zołotucho Alicja - prezes
Adres: ul. Turkusowa 6/3
Szczecin
2. Gawrońska Iwona - wiceprezes
Adres: ul. Wielkopolska 31/12
Szczecin
3. Lubka Maria - skarbnik
Adres: ul. Wróblewskiego 26/2
Szczecin
4. Fydrych Teresa - sekretarz
Adres: ul. Zakole 46/6
Szczecin
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych
zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach prawnych.
Zgodnie z § 5 statutu Stowarzyszenia celem jego działalności jest inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności
z dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo – rdzeniową, rdzeniowym zanikiem mięśni, niedowładami
kończyn przez zapewnienie im pełni normalnego życia
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w warunkach umożliwiających rozwój między innymi poprzez działania określone w § 6 statutu, czyli:
1) działania na rzecz tworzenia placówek zajmujących się kompleksową rehabilitacją
i diagnostyką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz współpracę i wspieranie już funkcjonujących ośrodków;
2) kompleksową rehabilitację członków Stowarzyszenia;
3) tworzenie zorganizowanych form wypoczynku w połączeniu z rehabilitacją;
4) stworzenie grupy wolontariatu – asystent osobisty;
5) indywidualne usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne;
6) rehabilitacje w domu podopiecznego;
7) systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia indywidualne
w stosunku do potrzeb i możliwości uczestników;
8) stworzenie bazy sprzętu i kadr będących w wyłącznej dyspozycji Stowarzyszenia;
9) wspieranie indywidualnych pomysłów na ujarzmienie niepełnosprawności;
10) szkolenia, wymianę doświadczeń i informacji
11) koordynację pomocy i działań socjalno społecznych na obszarze swojego działania;
12) działalność wydawniczą i informacyjno – promocyjną;
13) oddziaływanie na zmiany legislacyjne na obszarze lokalnym i ogólnokrajowym
Powyższe zadania Stowarzyszenie w 2004r. realizowało miedzy innymi poprzez:
 Powołanie placówki rehabilitacyjnej – Centrum Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej;
 Prowadzenie Centrum Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
w której prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja medyczna i psychospołeczna dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo;
 Organizowanie szkoleń i kursów dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zakresu: fizjoterapii,
muzykoterapii, psychoterapii, pedagogiki, logopedii;
 Organizowanie szkoleń wolontariuszy przygotowujących do roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
 Świadczenie pomocy z zakresu poradnictwa dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz samych
osób niepełnosprawnych z zakresu: poradnictwa życiowego, prawnego, księgowego, psychoterapeutycznego i
terapeutyczno – edukacyjnego;
 Prowadzenie „Pogotowia psychoterapeutycznego” świadczącego całodobową opiekę psychoterapeuty w sytuacjach
kryzysowych;
 Organizowanie wycieczek integracyjnych oraz imprez okolicznościowych dla Podopiecznych Stowarzyszenia;
 Organizowanie „Białych Sobót” dla osób niepełnosprawnych;
 Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami zajmującymi się pomocą społeczną i socjalną, w tym:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Urzędem Miasta Szczecina, Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowski,
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Zdrowia;
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 Współpracą z innymi organizacjami pozarządowymi;

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki efektywnemu pozyskiwaniu przez Stowarzyszenie środków finansowych, od
podmiotów i w wysokościach wskazanych między innymi
w informacji o strukturze przychodów. Wśród nich do najważniejszych należą następujące umowy:

Ministerstwo Zdrowia
Umowy:
1. nr 70/ZPZ/stow./2004/1443/3857 (szkolenia) z dn. 28.07.2004r.
2. nr 71/ZPZ/stow./2004/1443/3856 (zajęcia indywidualne) z dn. 28.07.2004r.
3. nr 72/ZPZ/stow./2004/1443/3855 (poradnictwo) z dn. 28.07.2004r.
4. nr 73/ZPZ/stow./2004/1443/3854 (asystent osobisty) z dn. 28.07.2004r.
MOPR
Umowy:
1. nr 01/2004/Sp.Rehab./Dzieci/Podmiot z dn. 09.04.2004r (sprzęt rehabilitacyjny)
2. nr 11/2004/Sport z dn. 31.05.2004r. (dzień dziecka)
3. nr 15/2004/Sport z dn. 06.09.2004r. (wycieczka do Ueckermunde)
4. nr 23/2004/Sport z dn. 01.12.2004r. (impreza andrzejkowo-mikołajkowa)
5. nr 21/2004/Sport z dn. 15.11.2004r. (zabawa w teatr)
Urząd Wojewódzki
Umowa nr 13/2004 z dn. 03.08.2004r. (pomoce dydaktyczne wynagrodzenie informatyka)
Urząd Miasta
Umowy:
1. nr WZiPS – VI/1/2004 z dn. 06.02.2004r. rejestr umów 924/2004 – Mała Dotacja
2. nr WZiPS- VI/3/2004 z dn. 05.04.2004 r. rejestr umów 1672/2004 – Mała Dotacja
3. umowa kontraktu nr WZiOS/ZON/19/2001 CRU 2364/2001 z dn. 23.03.2001r. aneks nr WZiPS-VI/6/2004 z dn.
25.05.2004r.
4. Zlecenie 4/2004 CRU3325/2004 z dn. 14.07.2004 - Biała Sobota
PFRON
Umowa nr OPP/PAR/03/04 z dn. 20.04.2004r. – aneks do umowy nr 1/04 z dn. 20.07.2004
Istotne dla Stowarzyszenia, szczególnie w fazie uruchamiania ośrodka terapeutycznego, były przekazane na jego rzecz darowizny,
zarówno w formie rzeczowej jak i nieodpłatnego świadczenia usług. Powołanie do życia ośrodka oraz czynności związane z jego
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prowadzeniem w znacznej części pociągają za sobą skutki finansowe, w tym czynności takie jak: zatrudnianie pracowników,
zawieranie innych umów cywilnoprawnych, umowy zakupu niezbędnego sprzętu itp.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 06 lipca
2004r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, uzyskując wszystkie wynikające z tego tytułu
uprawnienia.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
Nie dotyczy
4. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia.

Przedstawione w formie załączników do sprawozdania:

Załącznik nr 1:

Protokół nr 1/2004r.

z dn. 29.01.2004r.

Załącznik nr 2:

Uchwała nr 1/2004

z dn. 29.01.2004r.

Załącznik nr 3:

Uchwała nr 2/2004

z dn. 29.01.2004r.

Załącznik nr 4:

Uchwała nr 3/2004

z dn. 29.01.2004r.

Załącznik nr 5:

Uchwała nr 4/2004

z dn. 29.01.2004r.

Załącznik nr 6:

Uchwała nr 5/2004

z dn. 29.01.2004r.

Załącznik nr 7:

Uchwała nr 6/2004

z dn. 29.01.2004r.

Załącznik nr 8:

Protokół

Załącznik nr 9:

Uchwała nr 1

z dn. 08.06.2004r.
z dn. 08.06.2004r.

Załącznik nr 10:

Uchwała nr 2

z dn. 08.06.2004r.

Załącznik nr 11:

Protokół

Załącznik nr 12:

Uchwała nr 1

z dn. 23.08.2004r.

Załącznik nr 13:

Uchwała nr 2

z dn. 23.08.2004r.

Załącznik nr 14:

Uchwała nr 3

z dn. 23.08.2004r.

Załącznik nr 15:

Protokół

z dn. 23.08.2004r.

z dn. 10.11.2004r.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna,
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń
realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek
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przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

326 692,39 zł
10 630,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego

232 974,50 zł

Urząd Miejski
PFRON
MOPR
Min.Zdrowia

106 139,57 zł
36 308,00 zł
10 444,80 zł
47 710,00 zł

Urząd Pracy
Wojewoda Zachodniopomorski
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego

29 372,13 zł
3 000,00 zł
0,00 zł

Pozostałe przychody określone statutem

83 087,89 zł

DAROWIZNY (os. fizyczne, os. prawne)

44 152,47 zł

DAROWIZNY-otrzymany sprzęt i wyposażenie

25 243,41 zł

NAWIĄZKI SĄDOWE
KWESTY I LICYTACJE
b. Pozostałe przychody

700,00 zł
12 992,01 zł
214,07 zł

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne - odszkodowanie
c. Przychody finansowe

214,07 zł
16 192,99 zł

Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych, pozostałe
przychody
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

17,23 zł

Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe - wynik roku 2003
PRZYCHODY OGÓŁEM

16 175,76 zł
343 099,45 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"
w Szczecinie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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6. Informacja o poniesionych kosztach.

a. Koszty działalności statutowej
Zużycie materiałów i energii

151 065,25 zł
3 295,63 zł

Usługi obce

213,73 zł

usł. transportu

114,50 zł

usł. pocztowe

24,23 zł

pozostałe usługi

75,00 zł

Podatki i opłaty

2 593,68 zł

Wynagrodzenia

57 859,33 zł

Świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty
wycieczki

8 674,13 zł
78 428,75 zł
5 692,38 zł

kulturalno-oświatowe

11 475,71 zł

usł. psychoterapeutyczne

24 124,00 zł

usł. muzykoterapii

10 887,00 zł

usł. logopedyczne

7 680,00 zł

bal charytatywny

4 220,61 zł

kurs asystenta
biała sobota
szkolenia
terapia husky
b. Koszty administracji
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

11 602,59 zł
760,00 zł
1 686,46 zł
300,00 zł
203 350,09 zł
68 648,23 zł
9 778,45 zł
67 305,36 zł

naprawy i remonty

2 190,71 zł

usł. transportu

3 354,49 zł

usł. pocztowe

1 658,98 zł

usł. pozostałe

5 418,08 zł

usł. telekomunikacji

7 791,91 zł

usł. notarialne i prawne
usł. dzierżawy
usł. informatyczne
usł. księgowe
Podatki i opłaty

102,00 zł
38 588,40 zł
282,77 zł
7 918,02 zł
16 144,33 zł
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Wynagrodzenia

32 744,33 zł

Świadczenia na rzecz pracowników

6 808,35 zł

Pozostałe koszty

1 921,04 zł

c. Pozostałe koszty

450,15 zł

przekazanie darowizny

450,00 zł

pozostałe

0,15 zł

KOSZTY OGÓŁEM

354 865,49 zł

7. Dane o:
α) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem
osób zatrudnionych wyłącznie na działalności gospodarczej.

Lp.

Specjalność lub stanowisko

Liczba osób na stanowisku

osoby zatrudnione w 2004 roku na umowę o pracę

1 koordynator administracji

1 osoba

2 pracownik administracyjny

2 osoby

3 szatniarz - recepcjonista

1 osoba

4 pracownik gospodarczy

1 osoba

5 masażysta

2 osoby

6 fizjoterapeuta

3 osoby

7 opiekunka dziecięca

1 osoba

8 pedagog

4 osoby

9 terapeuta zajęciowy

1 osoba

Osoby prowadzące działalność gospodarczą
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1 psychoterapeuta

1 osoba

2 muzykoterapeuta

1 osoba

3 neurologopeda

1 osoba

4 inspektor BHP

1 osoba

5 biegła księgowa

1 osoba

7 dogoterapia

1 osoba

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, niezatrudnione, z którymi zawarte były umowy
o dzieło;
1 Logopeda

1 osoba

2 informatyk

1 osoba

β) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie z
działalności gospodarczej.

Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2004 roku z tytułu zawartych umów o pracę.

Łączna kwota wynagrodzeń za poszczególne miesiące
wynagrodzenia
zasadnicze brutto

wynagrodzenia
zasadnicze netto

premie brutto

premie netto

styczeń

305,00 zł

218,98 zł

-

-

luty

305,00 zł

218,98 zł

-

-

marzec

305,00 zł

218,98 zł

-

-

kwiecień

428,65 zł

300,00 zł

-

-

maj

7 383,65 zł

5 417,27 zł

-

-

czerwiec

8 028,65 zł

5 861,54 zł

-

-

lipiec

8 648,37 zł

6 903,13 zł

322,00 zł

210,64 zł

sierpień

8 778,65 zł

6 348,38 zł

628,00 zł

410,99 zł

wrzesień

7 959,09 zł

5 977,55 zł

751,00 zł

491,42 zł
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październik

8 216,79 zł

6 665,80 zł

483,00 zł

316,15 zł

listopad

9 550,00 zł

6 897,28 zł

460,00 zł

300,98 zł

grudzień

9 483,32 zł

6 888,52 zł

383,00 zł

250,66 zł

SUMA

69 392,17 zł

51 916,41 zł

3 027,00 zł

1 980,84 zł

wynagrodzenia zasadnicze + premie brutto 72 419,17 zł

wynagrodzenia zasadnicze + premie netto 53 897,25 zł

Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2004 r. z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie na działalności gospodarczej

styczeń
luty
marzec

610,00 zł
1 250,00 zł
610,00 zł

kwiecień

6 360,00 zł

maj

3 115,00 zł

czerwiec

3 115,00 zł

lipiec

6 020,00 zł

sierpień

4 880,00 zł

wrzesień

4 880,00 zł

październik

4 880,00 zł

listopad

4 880,00 zł

grudzień

6 580,00 zł

SUMA

47 180,00 zł

Łączna kwota wynagrodzeń osób, z którymi
zawarta była umowa o dzieło

styczeń

0,00 zł
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luty

0,00 zł

marzec

0,00 zł

kwiecień

0,00 zł

maj

0,00 zł

czerwiec

650,00 zł

lipiec

1 480,00zł

sierpień

2 460,00 zł

wrzesień

2 460,00 zł

październik

2 460,00 zł

listopad

2 460,00 zł

grudzień

2 460,00 zł

SUMA

14 430,00 zł

Wynagrodzenia zasadnicze + premie brutto: 72 419,17 zł
Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie na działalności gospodarczej : 47 180,00
Łączna kwota wynagrodzeń osób, z którymi zawarta była umowa o dzieło: 14 430,00 zł

zł

Łączna kwota wynagrodzeń osób, z którymi zawarta była umowa zlecenie z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej: 280,00 zł

SUMA: 134 309,17 zł

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Nie dotyczy

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Łączna kwota wynagrodzeń osób, z którymi
zawarte były umowy zlecenia
styczeń
luty
marzec

610,00 zł
1 250,00 zł
610,00 zł
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kwiecień

6 360,00 zł

maj

3 115,00 zł

czerwiec

3 115,00 zł

lipiec

6 020,00 zł

sierpień

5 160,00 zł

wrzesień

4 880,00 zł

październik

4 880,00 zł

listopad

4 880,00 zł

grudzień

6 580,00 zł

SUMA

47 460,00 zł

ε) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek
Nie dotyczy
φ) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Stowarzyszenie nie posiadało lokat bankowych w 2004 roku.
γ) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy
η) nabytych nieruchomościach ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
Nie dotyczy

ι) nabytych pozostałych środkach trwałych

ŚRODKI TRWAŁE
Środki trwałe umarzane w/g tabeli B.O.

9 400,00 zł

Bioptron 2 PAG 880 + statyw Y PAG 883-Y

9 400,00 zł

Śr. trw. umarzane w/g tabeli nabyte 2004r

188 573,11 zł

stół do pionizacji z napędem elekt.

4 520,00 zł

stół do masażu STUDIO 2

4 005,00 zł

remont w obcym śr. trw.
kserokopiarka "LANIER 7320"

173 784,38 zł
6 263,73 zł
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Środki trwałe umarzane w 100% B.O.
regał R 10 cz/wiśn. szt 1

2 044,52 zł
347,00 zł

telefon komórkowy Motorola T720

59,78 zł

telefon Atlantel 1102

29,89 zł

FAX Panasonic KX-FP158

755,18 zł

drukarka 3420 HP

315,98 zł

niszczarka AV 110N/111 ELTA

97,48 zł

lampa

53,88 zł

czajnik CK

44,95 zł

radiomagnetofon CD TM 9149 THOMSON
Śr. trw. umarzane w 100% nabyte w 2004r

340,38 zł
57 114,38 zł

krzesła czarne cort. K plastik szt. 13

570,96 zł

aparat telefoniczny siem.euroset 2015

159,00 zł

taboret CHICO chrom brąz szt.2

86,62 zł

krzesło kaskada GTP brąz szt. 4

399,60 zł

krzesło ISO black c - 24 brąz szt. 5

347,09 zł

krzesło ISO black c - 32 zielony szt. 10

694,18 zł

krzesło STYL ARM brąz c- 24 szt. 2

204,96 zł

krzesło STYL ARM ziel. c- 32 szt. 3

307,44 zł

now- taboret CHICO chrom RK szt. 6

241,49 zł

telefon lahti eltro
żaluzja pionowa szt. 9

39,00 zł
1 490,05 zł

drabinka rehabilitacyjna szt. 2

640,00 zł

materac rehabilitacyjny szt. 2

540,00 zł

rower rehabilitacyjny MAGNETIC

1 399,00 zł

duża piłka rehabilitacyjna

160,00 zł

kozetka lekarska 190*70*72

525,00 zł

kozetka lekarska 185*55*50

800,00 zł

kineza - fasola duża

270,00 zł

lustro korekc. do kinezyter.

873,00 zł

lustro korekc. logopedyczne

990,00 zł

obciążniki 0,5 kg szt. 4

96,00 zł

obciążniki 1 kg szt. 4

108,00 zł

obciążniki 1,5 kg szt. 4

116,00 zł

wałek rehabilitacyjny duży

387,00 zł

piłka rehabilitacyjna JEŻ szt. 4

48,00 zł

piłka rehabilitacyjna JEŻ większa szt. 4

56,00 zł

przyrząd do ćw. stawu skokowego

680,00 zł
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ROTOR do ćwicz. kończyn dolnych

245,00 zł

ROTOR zespolony

950,00 zł

wałek rehabilit. 15*60 HABYS

36,80 zł

monitor SAMITRON 76E szt.3

1 544,52 zł

MS WINDOWS XP home edition dem szt.5

2 165,50 zł

MS WORKS 2000 pl szt.4
zestaw komputerowy EXADIUM 2

707,60 zł
1 260,26 zł

drukarka ML 1710 SAMSUNG

656,97 zł

program MKS-VIR 2004 szt. 5

274,50 zł

atrament LEXMAKR 17G0050

134,65 zł

monitor SAMSUNG 793S

514,84 zł

skaner PLUSTEK OPTICPRO 1248U

280,60 zł

monitor TUSCONIC "17" szt. 2
nagrywarka SONY 52*32*52

1 029,68 zł
157,38 zł

karta sieciowa JAHT 10/100 szt. 25

30,50 zł

głośniki komputerowe 2N-220 szt. 5

158,60 zł

krzesło CORT.K02 plastik czar. szt. 5

243,39 zł

krzesło KASKADA GTP brąz szt. 1

158,48 zł

krzesło KASKADA GTP szary szt. 2

316,96 zł

krzesło STYL ARM czar.c-11 szt. 2

204,96 zł

drabina rozstawna szt. 1

240,00 zł

biurka brązowe na czar. met. nogach szt.3

1,00 zł

szafka stojąca brązowa z poziomą przeg. 1

1,00 zł

brązowy segment meblowy szt. 4

1,00 zł

stolik drewniany szary niski szt. 1

1,00 zł

biurka białe z oddziel. szufladami szt.3

1,00 zł

szafki białe niskie dwudrzwiowe szt. 2

1,00 zł

regał z półkami i szafką dwudrzwiową szt.1

1,00 zł

regały białe z 4 półkami i szuflad. szt. 2

1,00 zł

stolik biały na metalowych nogach szt. 1

1,00 zł

stolik brązowy na met.nog. na kółkach szt.1

1,00 zł

szafka narożna brązowa z półkami szt. 1

1,00 zł

szafka biała stojąca 4 drzwiowa szt.1

1,00 zł

szafka szara dzielona na 7 szuflad szt.1

1,00 zł

szafka stojąca mała

169,99 zł

szafka stojąca "80"

25,00 zł

szafka stojąca "40"

10,00 zł

ławka drewniana szt. 2

0,20 zł
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wieszak drewniany
radioodbiornik "GIEWONT"
lustro
biurko drewniane

0,41 zł
30,00 zł
0,93 zł
370,00 zł

krzesło tapicerowane

92,00 zł

lustro z półką i wieszakiem

10,00 zł

stolik szary
szafa szt.6
krzesło drewniane szt. 8

0,04 zł
1 200,00 zł
206,48 zł

krzesło tapicerowane szt.2

0,06 zł

komplet mebli kuchennych

2 500,00 zł

szafka szara

70,00 zł

szafka kuchenna biała "40" (szuflady) stoją

30,00 zł

szafka kuchenna biała "80" stojąca

14,00 zł

biurko białe

170,01 zł

biurko pod komputer

430,00 zł

dostawka do biurka szt. 2

100,00 zł

drabina

183,00 zł

krzesło obrotowe bez oparcia

21,35 zł

regał metalowy

20,00 zł

szafka do zlewozmywaka szt. 2

40,00 zł

fotel czarny

50,00 zł

fotel czarny

20,00 zł

szafka "80" wisząca

20,00 zł

lodówka
fotel obrotowy tapicerowany -do komputera

100,00 zł
15,00 zł

krzesło

8,00 zł

lustro

0,93 zł

zestaw mebli kuchennych pokój nr 35
krzesło plastikowe szt. 7
biurko
wieszak stojący metalowy
kartoteka metalowa
tablica na klucze
sejf
szafa
telefon świtel. MT7
telewizor

2 500,00 zł
56,00 zł
520,00 zł
0,02 zł
1 244,40 zł
30,00 zł
1 839,76 zł
300,00 zł
34,99 zł
360,00 zł

- 15 -

zegar ści V S.C. 45 S

30,50 zł

zegar ści SV-50-501B

30,50 zł

telefon atlantel 1102

49,98 zł

radiomagnetofon z CD 1122 FIRST

169,58 zł

lustro w ramie 50*130

106,00 zł

telefon AMC-15

21,84 zł

drukarka HP 3745

280,00 zł

kosze szt. 3

5,67 zł

komplet wypoczynkowy biały

300,00 zł

maszynka elektr. Optima SP22.C szt. 4

3 194,20 zł

maszynka elektr. Optima SP22.C szt. 4

3 500,16 zł

tablica reklamowa

2 830,40 zł

zest. Komp. EXADIUM DURON 1600 szt.4

5 148,40 zł

maszynka elektr. ERIKA3004 szt.9

1 782,00 zł

maszynka elektr. ERIKA3004 szt.11

2 640,00 zł

maszynka elektr. ERIKA3004 szt.2

680,00 zł

Razem środki trwałe w 2004r.

WARTOŚĆ ŚR. TRW. BRUTTO

245 687,49 zł

257 132,01 zł

Umorzenie środków trwałych
umorzenie wg tabeli B.O.

3 329,15 zł

umorzenie wg tabeli 2004r.

11 533,85 zł
14 863,00 zł

umorzenie w 100% B.O.

2 044,52 zł

umorzenie w 100% 2004r.

57 114,38 zł
59 158,90 zł

Umorzenie ogółem

WATROŚĆ ŚR. TRW. NETTO

74 021,90 zł

183 110,11 zł

ϕ) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych
Wartość aktywów obrotowych
6 736,40 zł
Wartość zobowiązań krótkoterminowych
23 035,32 zł
8. dane działalności zleconej stowarzyszenia przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
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Nie dotyczy
9. informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w
sprawie składanych deklaracji podatkowych,

Stowarzyszenie z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, co miesiąc składa PIT 4 - deklarację na zaliczkę miesięczną na
podatek dochodowy od łącznej kwoty wpłat, a także roczne zeznanie CIT 8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Stowarzyszeniu kontrola zewnętrzna. Została
przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez Komisję Rewizyjną, która zgodnie z § 30 Statutu Stowarzyszenia jest organem
kontroli Stowarzyszenia.
W dniu 28.02.2005r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja
zapoznała się ze wszystkimi dokumentami finansowymi Stowarzyszenia za rok 2004, a także z zasadami wydatkowania kwot
uzyskanych od darczyńców oraz podmiotów dotujących. Po wnikliwej analizie całej dokumentacji finansowej Komisja
Rewizyjna stwierdza, że gospodarka finansowa Stowarzyszenia była prowadzona zgodnie z zasadami legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium za rok 2004. (załącznik nr 16: Protokół
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 28.02.2005r.).

