
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
ul. Wyspianskiego 4; 75-629 Koszalin REGON 330482733

(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny )

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na dzień 31.12.2015

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

l.Podstawowe dane o jednostce

a) Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w koszalinie

b) Siedziba:75-629 Koszalin , ul. Wyspiańskiego 4,

c) Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego

Ęestr, data wpisu, numer w ewidencji: Sąd Rejonowy w Koszalinie; Wydział IX

Krajowego Rejestru Sądowego, 20.08.2001, KRS 0000036441

d) NumerNIP 669-19-13-337

e) Podstawowy przedmiot działalności wg PKD :94.99.Z Działalność pozostĄch

or ganizacji człoŃowskich, gdzi e indziej ni eskl asyfi kowana.

f) Określenie celów statutowych: działanie narzeczwyrównywania szans osób

z upośledzeniem umysłowym o tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw

człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,

działarie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w Koszalinie zostało powołane na czas nieokreślony.

3. Wskazanie olłesu objętego sprawozdaniemfinansowym: 01.01.20]5r do 3].12.2015 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek milło
z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Polskie Stowarzyszenie na Rzęcz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w Koszalinie jako jednostkamikro zastosowała uproszczone zasady sporządzania

rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z art.46 ust. 5 pkt. 4, art.47 ust.4 pkt. 4, art.

48 ust. 3, ar1.48a ust.3, art. 48 b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości z29

września 1994 r. (tekst jedn. : Dz.U . z 2013 r. poz. 330 ze zm).

J. Wskazanie , czy sprawozdanie finansowe zostało sporzqdzone przy założeniu



kontynuow ani a działal noś c i s tatut owej :

\oczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy zńożęniu kontynuowania przez nas

dĘalności statutowej . Nie są narn znane okoliczności i zdarzęnia , które wskazywałyby

na po\azne zagrożenia dzińalności nbszej jednostki.

6. Omólnienie przyj ętych zas ad (pol i tyki) rachunkow ośc i :

Przyjęterlędy (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągĘ , dokonując w

kolejnych latach o-bronowych jednakowego grupowania operacji gospodarc zych,

jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym także dokonywania odpisów

amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy .

Wycenia się wedfug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
amoĘzacyjne lub umorzeniowe. Dla środków trwĄch o
wartości początkowej l801,00 zł-3500,00 zł stosuje się odpis
amoĘzacyjny w wysokości l00% od miesiąca wprowadzenia
środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki
majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości od 35l ,00 ń-
1800,00 ń zalicza się bezpośrednio do kosżów zuĘcia
materiałów. Do amortyzacji środków trwĄch stosuje się stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących zńącznik do ustawy o podatku dochodowym od

Wartości niematerialne i prawne
Wycenia się je w wartości skorygowanej o odpisy amoĘzacyjne
lub umorzeniowe. Dla wartości niematerialnych i prawnych o
wartości początkowej l801,00 zł -3 500,00 zł stosuje się odpis
amoftyzacyiny w wysokości l00% od miesiąca wprowadzenia
wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. WNiP od kwoty
351,00 zł- 1800,00 zł zalicza się do pozostĄch kosźów
rodzajowych. Do amoĄzacji wartości niematerialnych i
prawnych stosuje się stawki ptzewidziane w wykazie rocznych
stawek amoĘzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności i roszczęnia
Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaĘ po pomniejszeniu o

odpisy aktualizujące

Krótkoterm i nowe aktywa

finansowe - środki pieniężne

Gotówkę i środki zgromadzone na rachunkach bankowych
wykazano w ich wartości nominalnej.

Fundusz statutowy
Fundusz Statutowy jest tworzony zgodnie ze statutem PSOUU
Koło w tym z dodatnich wyników finansowych,

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaĘ



Rozliczenia międzyokresowe

przychodów

Dotacje i subwencje otrz}mane na nabycie środków
trwĄch wycenia się po pomniejszeniu o równowartość
odpisów amoĘzacyjnych od tej części środka trwałego
która została sfi nansowana dotacją.

Otrzymąne dotacje z PFRON na zdania z zaVłesu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
niewykorzystane w roku obrotowym, podlegają rozliczeniu
w roku następnym.

Koszalin, data sporąd r"niu..lI.. Q /i. r.. tbu . Kosza|in, data podpisu ./.ę.ęŹr.ĆC/6 ł

Spotządził: Podpisy zarządu

,o&"



Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kosza|inie
ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin

(Nazwa jednostki)
REGON 330482733
(Numer statystyczny )

il BILANS

nadzień31.12.2015 r

.9 AKTYWA Stan na .9n>a
PAsYwA

Stan na

I 2 poczatek roku koniec roku I
,, ooczatek roku koniec roku

A Aktyw trwałe
w tym;

834 ó90,16 822159,67 A Fundusz wlasny w
tym;

l68 806,34 204 15225

t Wartości
Niematerialne i

Prawne

Fundusz §tatutowy l78 838,27 l78,,838,27

ll srodki trwałe 834690,16 8l2 L59,67 ll Należne wpłaty na
fundusz statutowy
(wielkość uięmna)

III Wynik finansowy
netto

10 031,93 25 313,98

II
I

Należności
dłusoterminowe

t0 000,00

B Aktywa
obrotowe w tym;

28§89Ęt6 378 618p3 l Nadwyżka
przychodów nad
kosaami (wielkość
dodatnia)

25313,98

I Zapasy 2 Nadwyżka kosaów
nad przychodami
(wielkość uiemna)

-10 031,93

tI Należności
krótkoterminowe

8 007,40 2 754,00 B Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania , w
tvm:

95l773,98 996 625,65

II
I

Inwestycje
krótkoterminowe
(Środki nienieżne)

277 882,76 375 864,23 I Rezerwy na
zobowiązania

ry krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokesowe

0,00 0,00 ll Zobowiązaniaz
tytułu kredyów i

pożyczek

Ill Fundusze specjalne 37 678,26 37 836;67

lV pozostałe

zobowiązania
krótkoterminowe

306,50 87,24

V Rozliczenia
międzyokesowe
orzvchodów

9I3 789,22 958;701,74

Aktywa razem 1 120 580,32 A 200 777,90 Pasywa razem r 120 580"32 l 200 777 90

Koszalin , data sporządzenia 25.0l 1016 r.

Sporządził: culwN{KWcowe,
PsoUt, Nqf-()ilv KtrŃZA LlN l E

)o,-- ^r,s!::I,!,(ś,,źł,,,,ź,ź/*/t;:/2
Koszalin, data podpisu ../(P_QŻ,,?-a/6 ą

Podpisy zarządu
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psoUU K.oło w koszalinie

ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin REcoN 330482,133

III Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015 r.

Pozycj
fl

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni
rok obrotowv 2014

Kwota za bieżący rok
obrotowy 20l5

l ,,
3 4

A Przychody z podstawowej dzialalności
operacyjnej i zrównane z nimi w tym:

5 016219,44 37l7 835,7l

Przychody z działalności statutowej n ieodpłatnej
pożytku publicznego

5 016219,44 5 717 835,7l

Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość
dodatnia . zmnieiszenie - wartość uiemna)

0,00 0;00

B Koszty podstawowej dzialalności operacyjnej
5 189 927.85

5 818 877,ó4

W łm Kosay nieodpłatnej działalności pożytku
oubliczneeo

5 189 927,85 5 818 877,64

Amortyzacia 81,408 85'27,8:42
2 ZvĘcie materiałów i energii 53+!g8il27 ,545.9,12n

J Wynagrodzenia 3 02L7śe36 3|..Ę5317,§0|,

4 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczęnia 656 797,32 il. § r9n4?.
5 Usługi obce 500 526;39 73ż,,9|57,60

6 Pozostałe koszty

395 528.57
293,831,37

c Pozostałe przychody i zyski l80 067,05 139 978,11

Pozostałe przychody operacy.i ne l80 049.61 139 964:,83
2 przychody finansowe 17-44 :13.ż8
D Pozostale koszty i straty 16 390.57 13,trź23a

Pozostałe kosay operacyjne 16390,57 13 622,20

2 Kosźy finansowe

E Podatek dochodowy

F Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) w
tym

- 10 031,93 25 313,98

l Nadwyżka przychodów nad kosźami (wartość 
//dodatnia) / 25 313;98

2 Nadwyżka kosaów nad przychodam i (warto/ć
uiemna) /

; [Q:[§l!a

Kosza|in , data sporządzenia 25.@^ĘflĘ
Sporządził PSOUU li
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psouu koło w koszalinie
ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin REGON 330482733

1.1

IV.Informacja uzupełniająca do bilansu oraz rachunku

zy§ków i strat

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

w roku obrotowym nie wystąpiĘ zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.

zmiany w ciągu roku obrotowego wańości środków trwaĘch, wańości
niematerialnych i prawnych oraz dlugoterminowych akĘwów trwałych:

a) środki trwale wańość początkowa

środki trwałe razęm
62 743,93

l ) Grunty

2) Budynki

3) U rządzenia techni czne

4) Środki transportowe

5) Pozostałe środki trwałe

6) Środki trwałe w budowie

626,89

l 106 258,13

493 465,22

l27 612,00

74 74ż,55

0,00

0,00

0,00

7 792,98

0,00

36 064,00

18 886,95

0,00

0,00

4 709,99

0,00

0,00

0,00

626,89

1 106 258,13

496 548,2l

l27 612,00

l l0 806,55

l8 886,95



umorzenia środków trw

Umorzenie środków trwĄch-

1) Grunty

2) Budynki

3) |J rządzeni a tec hn i czne

4) Środki transportowe

5) Pozostałe środki trwałe

6) Środki trwałe w budowie

0,00

324 235,95

44I424,13

127 612,00

74 742,55

0,00

0,00

27 656,40

21 554,02

0,00

36 064,00

0,00

0,00

4 709,99

0,00

0,00

0,00

35l892,35

458268,16

l27 612,00

1 10 806,55

0,00

c) Wańość gruntów użytkowanych wiecryście

d) środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierzarvy - wartość
początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwaĘch

Budynek najmowany od Gminy Miasto Koszalin ZB.ll{ w Koszalinie na podstawie
umowy najmu lokalu użytkowego z dnia20.12.2006 r. w części użyczony na
podstawie umowy użyczenia z dnia20.12.2006 r.

$ullty
budynki, lokale i obiekty

inżynierii ladowei i wodnei
I7,70 393,08 0,00 0,00 I 770 393,08

U rządzenia techniczne i

maszYny
srodki transportu
Inne środki trwałe
Razem l770 393.08 0,00 0,00 l770 393.08



e) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa z w zł qr.

g) Podział należności według pozycji bilansu o pozostaĘm na dzień bilansorvyo przewidywany
umową w okresie spłaty

wartości niematerialne i
23 731,24 23 731,24

umorzenia wartości niematerialn

Umorzenie środków trwałych-

Dostaw i usług 847,00 0,00 0,00 0,00 847,00 0,00

podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

srodków zus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochodzone
na drodze
sadowej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Innych
należrości

7 160,40 2 754,00 0,00 l 0000,00 7160,40 l2754,00

Razem 8007,40 2 754,00 0,00 l 0000,00 8007,40 12 754,00



i) Odpisy aktualizujące wartości należności

j) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostaĘm na dzień bilansorvy,
przewidywanym umową okresie spłaty

Kredytów i

poĘczek
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ubezpieczeń
społecznych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązań
wekslowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Innych
zobowiązań

306,50 87,24 0,00 0,00 306,50 87,24

Razem 306,50 87,24 0,00 0,00 30ó,50 87,24



k) Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokre§owe przychodów
(wyszczególnienie wg Ętułów)

9l3 789,22 958 701,74

Dotacje /środki U-M K-Iin i PFRON/ na
rozbudowę i modernizację budynku przy ul.
Budowniczych 6 w Koszalinie na przełomie lat
2002-20L3

730 2I3,77 704 389,58

Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr
DOK.1701-2 / 20L0 z dnia 04.0]..2010
sfinansowano zakup Pieca ceramicznego

7 883,74 7 Il7,30

- Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr
DOK.1701-2l20L0 z dnia 04.01.2010

- Dotacja- UM Koszalin wg pisma
E.I.AC.443 t .936.20tt.A.C dot. Planu
finansowego na 20t1 rok

Sfinansowano zakup systemu monitoringu
wizyjnego

Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr
DOK.1701-7, / 201,0 z dnia 04.01.2010
sfinansowano zakup Kserokopiarki

7 614,00

Dotacja /środki PFRON/ wg umowy nr
DOK.L701-2/20L0 z dnia 04.01.2010
sfinansowano zakup Pieca do fusingu

9 815,40 8 833,80

Darowizna na sprzęt z Akcji ,,Wrzuć miedziaka
dla dzieciaka" sfi nansowano podnośnik
elektryczny

1 65l,00 I27,00

Dotacja -UM Koszalin wg. Pisma
E.L4 43 L.93 6.7.0IL.AC d ot. Planu finansowego na
20LIr z dnia 0B.1,1.2011 sfinansowano Rotor

4 510,12

Dotacja zadania PFRON

a),,Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w ramach Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowaw cze1o
wykonywanego w terminie od dnia 0I.0I.201,2
r do 31.03.2015r zgodnie z umową nr
ZZO / 000044 l 16 / D z dnia 04.04.ZOL2 r Aneks
nr 2l20t3 z dnia 09.03.2013 r, Aneks nr

77 945,36 83 001,9l



3/20L4 z dnia 17.04.2074

b) Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnopsrawnych w różnych typach placówek
pod nazwą ,,Przez rehabilitację do
samodzielności" wykonywanego w terminie
0I.04Ź015 do 31.03.2077 r.

Dotacja zadania PFRON:

a),, Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w 0środku Wsparcia
wykonywanego w terminie od dnia 0L.01,.20I2
do dnia 31.03.2015r zgodnie z umową nr
ZZO1000050lL6lD z dnia 76.05,20I?. r., Aneks nr
3/2013 z dnia 09.05.2013 r. , Aneks nr 4/20L4 z
dnia 17.04.2014 r.

b) Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w różnych typach placówek
pod nazwą,, W drodze do niezależności"
wykonywanego w terminie od dnia 01.04. 2075 r
do dnia 37.03.20L7r.

59 028,97 70 247,0I

Dotacja zadania Fundacji im. Stefana Batorego
,,Droga do samodzielności" zgodnie z umową
doryczącąwniosku nr E3 / 2ZZ7 z dnia
13.03.2015r. Realizacja zadania w terminach
02.02.20 15 -29.0 4.20 L6 r.

0,00 48 056,17

Darowizna od Roche Polska Sp. Zo.o zgodnie z
umową z dnia 08.09.2015r.

Darowizny celowe

System oddymiania w najmowanym obiekcie na
ul. Szpitalnej

0,00 l8 886,95

2 Informacja o zatrudnieniu

l1



3. Struktura zrea|wowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł _
w tym wymaganych statutem:

w

5196 286,49 l00 5 857 813,82 100

l50172,12 2,89 l87 457,67 3,20

składki członkowskie 15 584.00 0,30 20 493-00 0,35
Prrychody z 1%o podatku
dochodowego od osób
ftzycmych

47 094,81 0,9l 48 854,70 0,83

Pozostałe przychody
stafutowe 87 493,31 1,68 lI8109,97 2,02

4 866 047,32 93,64 5 530 378,04 94,41

a) dotacje

4 828 736-32
92,93 5 358 434,21 97,47

b) subwencje 0.00 0.00 0,00 0.00
c) pozostałe 3731 1.00 0,7l 17l943.83 2.94

180 049,61 3,47 l39 964,83 2,39

l7,44
0,00 13,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

złi

12



4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

złiw zll

Koszty razem
Zteso;

5 206 318,42 100,00 5 832 499,84 100

4 610 584,67 88,56 5 250 795,10 90,03

w tym: koszty działalności
pożytku publicznego
sfinansowanę zwpłat lyo

37 653,18 0,83 52 896,33
0,91

ffi{ć
5l4 823,72 9,89 538 484,98 9,23

l) amortyzacia 59048.96 1,I4 85 274,42 1.46
2\ zużycie materiałów 9466,86 0.18 7727,14 0" l3
3\ zużycie enersii 2530.16 0,05 3328,34 0.06
4) Usłusi obce I73I7,68 0.33 l6965,I6 0.29
5) podatki i opłaty 205,00 0,00 0,00 0,00

6) wynasrodzęnia 344391.88 6,62 346565,47 5.94
7)ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

77661,20 1,49 73786,58 1,26

8 )podróże sfużbowe kraiowe 2099.59 0,04 4007.87 0,07
9) Pozostałe koszty 2|02.39 0,04 830"00 0,02

._.__ : __.".;i]]

80 9l0,03 1,55 43219,76 0,74

w tym pożwku publiczneso 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

w tym pożvtku oubliczneso 0,00 0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00

w tym pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00

13



5. Informacje o funduszu statutowym

l. Stan funduszu na początek roku

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego
tytułu

a) Przeksięgowanie wyniku fi nansowego

b) Przeksięgowanie z pozostałych fundusry

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku

ztego z tytułu:

4. stan funduszu na koniec roku

Dane o źródłachzw lals stania funduszu sta w roku obrotow

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju lub
zobowiązań warunkowycho ze wskazaniem lcwoĘ ogólem dla każdej kategorii :

W Stowarzyszeniu nie występują gwarancje, poręczeniaorazzobowiryartia warunkowe .

7. Dane dotyczące kwot za|iczek i kredytów udzielonych członkom organów
administracyjnychn zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot splaconych, odpisanych lub umorzonych.

Stowarzyszenie w roku 2015 nie udzielało zaliczek oraz kredytów członkom organów
admini strac yj nyc h, zarządzaj ącyc h i nadzoruj ąc y c h.

8.Tendencje zmian w przychodach i kosztacho w stanie składników akĘwów i źródeł
ich finansowania

Stowarzyszenie w 20I5r. osiągnęło dodatni wynik finansowy na poziomie (+; 25 313,98 zł r.
Przychody roku sprawozdawczego uległy zwiększeniu w porównaniu z rokiem poprzednim o
626 I8I,42 zł.. Podstawowym źródłęm przychodu dla stowarzyszenia pozostają dotacje, subwencja,
darowizny oraz składki członkowskie które pokrywają bieżące kosźy działalności statutowej.
Koszty realizacji zadń statutowych za rok obrotowy zwiększyły się o kwotę 661 527,33 w
porównaniu do roku poprzednieg9ti.rilly:rr*lT 
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