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oPlNlA NlEzALEzNEGo BlEGŁEGo REWIDENTA

Dla Walnego Zebrania Gzłonków

Stowarzyszenia Na Tak

PrzeprowadziliŚmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Tak,

z siedzibą w Poznaniu, ul' ognik 20C, na ktÓre składa się:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,

ktÓry po stronie aktywow i pasywow zamyka się sumą

rachunek zyskow i strat za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012roku

wykazujący zysk netto w wysokości

dodatkowe informacje i objaŚnienia'

4 412 923'66 zł

396 362'38 zł

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego

odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoŚci spełniały wymagania przewidziane w

ustawie z dnia 29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowoŚci (j.t. Dz.U'z2013 r' Nr 330), zwanej dalej

,,ustawą o rachunkowości''.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodnoŚci z wymagającymi zastosowania

zasadami (polityką) rachunkowoŚci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno

przedstawia ono, We wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową' jak teŻ

wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowoŚci ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia'

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowoŚci,

.d, i.uffib' I Morison interrrational

siedziba: oddział w
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61-005 Poznań ul Długa 8/14-4
sekr. +48 61 65 44 102 00-238 Warszawa
faks +48 6'1 87 52 950 tel. +48 601 099 948

email: sekretariat@morison. pl
www.morison.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Poznań Nowe Miasto iWilda
Vlll Wydział Gospodarczy
KRS

KRS 00001 01 208
REGON
630540941
NtP 778-01-48-896
kapitał zakładowy
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Opi n ia z badania sprawozdan ia fi nansowego za 201 2 r.

Stowarzyszenie Na Tak.

2. ustawy zdnia7 maja2009 r. o biegłych rewidentach iich samorządzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz'U. z

2009 r. nr 77, poz. 649 ze zm.),

3. krajowych standardow rewizjifinansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentow w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliŚmy w taki sposÓb, aby

uzyskac racjonalną pewnośc, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu' W szczegolnoŚci

badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoŚci zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunkÓw, sprawdzenie - W przewaŻĄącej mierze w sposob

wyrywkowy - dowodow i zapisow księgowych, z ktorych wynikają liczby i informacje zawarte

w sprawozdaniu finansowym, jak i całoŚciową ocenę sprawozdania finansowego'

Uwazamy, Źe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŻenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

i finansowej badanej Jednostki na dzień 3'l grudnia 2012 roku, jak teŻjej wyniku

finansowego zarok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)

rachunkowoŚci oraz na podstawie praw|dłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treśc sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Jednostki.

Kluczowy biegły rewldent
te w rmrenlu

,,MORISON FINANSISTA AUDIT''

Spółkazo.o.wPoznaniu
ul. Główna 6

Spółka wpisana na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 255

Poznań, dnia7 czerwca 2013 roku.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego zarok2012
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rck2012
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA NA TAK W POZNANIU
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

1.2

1.

1.1

1.3

1.4

czĘŚc oGoLNA

Charakterystyka badanej jednostki

Stowarzyszenie Na Tak zostało zawiązane na zebraniu członkÓW - załoŻycieli na mocy Uchwały

z dnia 20 września 1989 roku.

Stowarzyszenie zostało Wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

izawodowych, fundacji i publicznych zakładow opieki zdrowotnej postanowieniem Sądu

Rejonowego dla miasta Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vlll Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego dnia27 grudnia 2001 roku pod numerem 0000070098.

Jednostka posiada nr statystyczny REGON 630159603 oraz nr identyfikacyjny NIP 779-10-65-369.

Średnioroczne zatrudnienie w roku badanym wynosiło 99 pracownikÓw.

Dnia 22 wrzeŚnia 2008 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki ze stowarzyszenia Pomocy osobom
z Zespołem Downa na Stowazyszenie Na Tak.

Misją Stowazyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach Życia

osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a W szczególności z zespołem Downa oraz ich rodzinom.

Celem stowarzyszenia jest:

- wspieranie osob niepełnosprawnych intelektualnie na kaŻdym etapie zycia,

- wspieranieotoczenia osÓb niepełnosprawnych intelektualnie,

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osÓb niepełnosprawnych

intelektualnie.

Rodzaj prowadzonej działalnoŚci odpowiada danym statutu oraz lejestracji sądowej i nie uległ

zmianie w stosunku do poprzednich okresów.

Na dzień bilansowy fundusz zakładowy wynosił 1 020 862,14 zł'

Fundusz własny Jednostki na dzień bilansowy wynosi 1 417 224,52 zł i uległ zwiększeniu w

porÓwnaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 279 477,67 zł.

Skład Kierownictwa Jednostki w roku 2012 i do dnia zakończenia badania:

- Pani Halina Maria Gzymisławska Słowińska - Prezes Zarządu,
_ Pan Władysław Zacharczuk _ Zastępca Prezesa Zauądu,

Pan Dariusz Kuligowski- Członek Zarządu,

Pani Ewa Kowańska _ Członek Zarządu,

PaniTeresa Gorzeńska - Członek Zarządu.
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok2012
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

1.5

2.

Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy.

Przedmiot badania

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe na ktÓre składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 3'1 grudnia 2012 r.,

ktÓry po stronie aktywow i pasywÓw wykazuje sumę bilansową 4 412 923'66 zł
- rachunek zyskÓw i strat za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia2012 r' wykazujący zysk netto 396 362'38 zł
- dodatkowe informacje i objaŚnienia w formie opisowej i not objaśniających'

lnformacja o badaniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni

3.1 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

wykazujące sumę bilansową 3 075 664'50 zł

i zamykĄące się wynikiem finansowym netto 116 884,71 zł

zostało zbadane przez firmę ,,Morison Finansista Audit'' Spółka z o.o. w Poznaniu, pzy ul.

GłÓwnej 6 i zatwierdzone Uchwałą nr 2 Zv'tyczajnego Walnego Zebrania Członkow Stowarzyszenia

Na Tak w dniu 2 czerwca2012 roku.

Wydana opinia n ie zawierała zastzeŻeń'
Sprawozdanie finansowe za2011 rok zostało:

- złoŻone w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 15 czerwca 2o12 r.,

- złoŻone w Urzędzie Skarbowym dnia 6 lipca2012 r'

3.2 Podział wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy dokonany został zgodnie z Uchwałą nr 3

ZwyczĄnego Walnego Zebrania CzłonkÓw Stowarzyszenia Na Tak z dnia 2 czerwca2012 roku.

Wynik finansowy - zysk netto w kwocie 116 884,71 zł

został pzekazany na przychody statutowe 2012 roku'

lnformacje o podmiocie uprawnionym do badania oraz podstawa przeprowadzenia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ,,Morison Finansista Audit'' spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 6, wpisaną na listę podmiotÓw

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową lzbę Biegłych RewidentÓw pod

numerem 255, zgodnie z treŚcią umowy nr 691201212013 zawartą dnia 19 kwietnia 2013 r.

Umowa zawarla została w trybie przewidzianym w ań. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września'1994

roku o rachunkowoŚci (.1.t. Dz. U. z2013 r. Nr 330), zwanądalej ustawą o rachunkowości'

Wyboru podmiotu uprawnionego dokonał, zgodnie z ustawą o rachunkowości, podmiot

zatwier dzĄący s prawozdan ie f i n a n sowe.

W myŚl art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 mĄa 2009 r' o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.

z 2009 r. nr 77, poz. 649 ze zm.), zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach, podmiot uprawniony

3.

4.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2012
Stowazyszenie Na Tak z siedzibą W Poznaniu

5.

5.1

spełnił Warunki niezbędne do wyrażenia bezstronnĄ i niezaleŻnej opinii o badanym sprawozdaniu

finansowym.

Wykonawca otaz czas i miejsce badania

Badanie zostało przeprowadzone W okresie od 3 do 7 czerwca 2013 roku w jednostce audytora.

Z ramienia firmy "Morison Finansista Audit" badanie przeprowadzili :

- Lidia Skudławska, posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, nr wpisu 9500,

- Szymon Machalski, kierownik zespołu audytorskiego.

W myśl ań' 56 ust. 2-4 ustawy o biegłych rewidentach zespÓł badający spełnił warunki niezbędne

do wyrazenia bezstronneji niezaleŻnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

Zakres i metody badania

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi pzepisami sprawozdania finansowego oraz

s prawozda n ia z działalnoŚci od powiedzia l ny jest kierown i k jed n ostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoŚci spełniały wymagania przewidziane W

ustawie o rachunkowoŚci.

obowiązkiem Audytora jest wyrazenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie

przeprowadzonego badania' Badanie przeprowadzone zostało stosownie do postanowien rozdziału

7 ustawy o rachunkowości' rozdziału 6 ustawy o biegłych rewidentach, Krajowych StandardÓw

Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardow Rewizji Finansowych.

Powyzsze standardy wymagają zaplanowania i przeprowadzenia badania tak, aby uzyskaĆ

racjonalną pewnoŚć co do prawidłowości sprawozdania finansowego i uzyskac podstawę

wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu.

Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, co umoŻliwiło nam wydanie opinii o badanym

sprawozdaniu finansowym.

Zaząd Stowarzyszenia udostępnił całą wymaganąprzez nas dokumentację, udzielił wymaganych w

czasie badania wyjaśnień i dostarczył pisemne oświadczenie, potwierdzające prawidłowośÓ i

rzetelnoŚc sprawozdania finansowego, jak rownieŻ omawiające wszelkie zobowiązania warunkowe

oraz istotne zdarzenia, ktÓre nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia

oświadczenia.

Przedmiotem badania nie było wykrycie i ujawnienie zdazeń objętych ściganiem z mocy prawa oraz

występujących poza systemem rachunkowości.

Badanie przeprowadzone zostało w częŚci metodą wyrywkową, stąd, a takŻe z uwagi na

ograniczenia właŚciwe każdemu systemowi kontroli, nie jest moŻliwe uniknięcie ryzyka, iŻ pewne

nieprawidłowoŚci mogły zostaĆ nie wykryte'

5.2

5.3

5.4
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

czĘsc ANALITYGZNA RAPoRTU

Wszystkie działania matematyczne zostały przeprowadzone na pełnych kwotach, jedynie ich prezentacja występuje w tys. zł.

1. ocena struktury majątkowo - kapitałowej

Bilanse badanej Jednostki w latach 2010 - 2012 wykazują Wzrost sumy aktywow i pasywow z kwoty

2716 tys. zł do kwoty 4413 tys. zł, tl. o 62,5 %' W roku badanym suma bilansowa wzrosła o

43,5 %.

Struktura oraz dynamika aktywÓw przedstawia się następująco:

Lp. l.łłyszcEgo|nlgnia

stsn m dale ń 3tltz.Źol ż stan j na ;d4ł#:ł,t ; :! 2.20J 1 bi.ła *Ęńu.20]tŹ':.s1 !

tvs"5
'i*ilukhiń

t!$i ż}'] yó ótńlktue .!v'Ę::
y/o śtrł]/{źvń lq#9ta (1ł] !ńłf_;al

, .&

A \KVwa tMłe 3821 86,70) 288 93,701 2 451 90,69 94 32,61

t.

^/ańości 
niemateńalne i prawne 0,00/ 0,001 0,09

il Łeczowe aktywa trwałe 3 82t 86,70) 288 93,701 245l. 90,6? 94 32,61

Srodki twałe 2 2lt 50.3% 2 33{ 76.0"1 2 14ł 79,',tvt -121 -5,11

Środki fwałe W bUdowie '1 60( 36,4% 54 17,701 1't,50/, 106 194.6'

ilt. {aIeżności długote rmino\ńt 0,00) 0,0.1 0,09

tv. nwestycie długoterminowe 0,00/, 0.0.1 0,07

)ługoterm inowe rozliczenia
ń i pal 7V ókrc ŚÓwe

0,00) 0,001 0,0?

B. \Kvwa ob otowe 58t 13,30/, 'l9i 6.301 2&. 9,40/ 391 205,71

t. aapasy 0.00/ 0,001 0,09 -41,51

il. \,lależności krótkoterm inowe 1t 0,30/, 5 1,701 2t 0,97 -7'1,5v

Należności od pozostavch jednostek 1Ą o.30/a 51 1,701 ? 0.901 -3r -71,5o/

ilt. nwestycje krotkoterminowe 56t 12,70) 't2l 4,201 21 8,00,/ 43 336,87

Królkoteminowe a ktylva fi na nsowe 561 12.7v, 4.2.1 21 8,00/, 336,80/

tv.
(rótkotermin owe rozliczen ia
nied7VokraŚÓwe l! o,30/, 1 o,401 il 0,60/ 1,41

AKTilIJAAAEEM ł441 ,l00'v/ą 3 tFl.l |,ffi9ł/, 2:74ł lsB.oot +:::3El ::|łi.p.ł

Po stronie aktywów W Strukturze majątku przewaŻąą aktywa trwałe' ktore w badanym roku

stanowią 86,7 o/o sumy bilansowej (W latach 2010-2011 stanowiły kolejno: 90'6 % i 93,7 %)'

W wielkoŚciach nominalnych nastąpił Wzrost W porÓWnaniu z rokiem 201'1' aktywÓw tnruałych

o 941 tys. zł, t1. o 32,6 %. Wzrost ten jest związany z nakładami na modernizację jednej z placÓWek

prowadzo ny ch przez stowarzyszen ie.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2012
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

Struktura oraz dynamika pasywow przedstawia się następująco:

tp ł'Vyś&c gńklłeńjś
stafi :ńe::iŁIeń t1]:1*:?o{2 statr::it] dŻle ń J1.tż'Żo{{ 8teh nż d'Ćńj4:;*Ł'*ł' zńB*ł śtlrE::ŹołŹJżoll

Ę_ś_i=__ł
::::::,9i:.' .

ś'l&ltllta tF;żł
,.:.t%..,,:.:

strddsń tt'ś; xł śt'ddun futą{2"4} 9jlqial

ń 6 a I
A (apitał (fundusz) własny 417 32,11 1 138 37,0r/, I 09C 40,'ly 271 24,61

t. (apitał (fundusz) podstawowtl 102',1 23,10/ 102',1 33,201 'l 021 37.60/ 0,00/

il.
\'lależne wpłaty na kapitał podstawowy
wielkość uiemna)

0,00/ 0 0,001 0,07

ilt. Jdziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00/ 0 0,001 0,00/

tv. (apitał (fundusz) zapasowy 0,00/ 0 o,o.l 0,07

(apitał (fundusz) z akfu alżacji wyceny 0.00/ 0 0,00t 0,0?

vt. )ozostale kapitały (fu ndusze) ]€zeMowe 0,0y 0 0,001 o,oy

vil, zysk (strata) z lat ubiegłych 0,07 0 0,00/, 0,0,

vil Zysk (strata) netto 39( 9,07 117 3,801 6! 2,50/ 271 239,1'

tx.
)dpisy z zysku netto w ciągu rcku
)b rctoweg o (wie lkość ujemna)

0,09 0 0,0y, 0,0?

B. zobowiązania i rezeruy na zobowiązan h 2 99( 67 ,90/ 1 938 63,001 1 626 59,9? 1 05r 54,6y

t. ąezerwtl na zobowiązania 0,00/ 0 0,00/, o,09

il. zo bowiąza nia długoterminowe 0,0? 0 0,001 0,0?

ilt. zo bowiaza nia krótkotermin owe 441 10,'1./ 146 4,801 82 3,00/ 29! 204,51

Wobec pozostavch jednostek 441 10 '|Ó/ 14t 4,801 3,O./, 2g 204,5'

tv. ąozliczenia międzyokresowe 2 551 57,80/ 1 792 58,301 1 544 56,99 751 42,30/

l nne rozliczenia międzyokresowe 2 551 57,89 1 792 58,30r 1 544 56,901 75( 42.3'

FASYWARńEEM 441' 100p9 3075 100'łFl 271t :{O3;0!rl f 33i {il5}

Na pasywa bilansu składają się głownie fundusz Własny i rozliczenia międzyokresowe przychodÓW.

Rozliczenia międzyokresowe przychodow dotyczą głÓwnie nieodpłatnie otrzymanych lub

sfinansowanych dotacją Środkow trwałych. Saldo rozliczen międzyokresowych przychodÓW

zwiększyło się o 759 tys' zł i stanowi 57 ,8 % ogÓlnej kwoty pasywów'

':'lffi"ffi I.
ff.ffik;" wsś- : $Wmr&smrt lninrnłlto'l,iI



Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2012
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

2. Ocena sytuacj i dochodowo-kosztowej

w 2012 roku W stosunku do roku 201 1 wyniki finansowe Jednostki uległy poprawie.

Na wzrost Wyniku Wpłynął Wzrost przychodÓw ze sprzedaŻy o 1 684 tys. zł, tj. o 30'4 o/o, prz\!

wzroŚcie kosztow działalnoŚci operacyjnej o 1 518 tys. zł, t1' o27,1'/o.Takwięcwzrost przychodÓW

był wyzszy od tempa Wzrostu kosztÓw o 3,3 punktow procentowych, co spowodowało, ze jednostka

osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokoŚci się o 101 tys. zł.

w 2012 roku nastąpiła poprawa wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o kwotę 111

tys. zł, t1' o 59,4 o/o'

Podsumowując, Stowarzyszenie osiągnęło w roku badanym zysk netto, który wyniÓsł 396 tys. zł

i był wyŻszy o kwotę 279 tys. zł w porÓwnaniu do roku poprzedniego, t1. o 239,1 %.

ocena syntetycznych wskaŹników charakteryzujących sytuację finansowo - majątkową
w latach 2010-2012

WskaŹniki rentowności w roku 2012 wykazują poprawę w porównaniu z latami 2010 - 20'1 1. Jest to

spowodowane Wypracowaniem Wyzszego zysku w roku 2012 w porównaniu do roku poprzedniego.

Nalezy jednakze zaznaczyc, Że działalność Stowarzyszenia nie jest nastawiona na uzyskiwanie

zyskow.

Wskaźnik płynności l stopnia - płynności biezącej ukształtował się ponizej poziomu uwaŻanegoza

właściwy i wynosi 1,3 (wielkoŚc poządana 1,8 _ 2,0)-

Wskaznik płynnoŚci szybkiej wynosi 1,3 (wielkoŚc poządana 0'9 - 1'0).

Wskaznik płynnoŚci lll stopnia wynosi 1,3 (wielkośc poządana oscyluje w granicach 0,2).

3.

L.p, la{$ltuggófuimie
i! lot'iltl12źolŻ 1"!1';31!,|Ż.2s11 1.o1"-1:l:.tzzł1ą ŻmiłńatłąnĘ2!1?tot1

tYe.:rl tló; łt ł]Ei iłł kwfi'e lys"łł{,34ł % t6:41

I Ż 2 4 5 6 ?

1 Prrychody ze sprzedaży 7 221 5 53( 5 161 16& 30,49

2 Koszty działal ności operacyjnej 7 1'l 5 601 52& 1 51{ 27,19

3 frBir{(,nł Epriedaa f01 s -72 161

4 Wynik na pozostałej dżała|ności operacyjnej 29ź 18i 14( 111 59  ot

5 Wyr]ik na operacjach finansoilych

łYy]{* na'd!łała l ńóści go śpó{ta r oż.J,f a+ł}5} 391 11r 6! 2n 2s{''3!ł

7 Nlnik nadzwyczajny

I /ryń& biutto {6+7} ttil {.fi ,61 271 *gs,.g

I f bowiąąkowe zmniejszenia wyniku ?Ę o0,

1A Ąrynn{.ńetto {8-g1 tg( :l{? 6ś 2V1 8's,,fl
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1. Wskaźn iki ch arakeryzujące opłacalnqść działalności
1.1. Rentowność majątku

Wnik finansow netto / sum aktwóW
9,0% 3,8% 2,s%

1.2. Ren towność ka pitałów włas nyc h

wvnikfinansowy netto / kapitałWłasny
28,0% 10,30/o 6,3to

1.3. Ren townoś ć netto s przedaży
Wynik f inansowy netto / przychody ze spzedaży

produldów itowaróW

5,5% 2,1% 1,3%

't.4. Ren townosć brutto sprzedaży
wynik na sprzedał produktóW i towaróW / pzychody netto

ze spŻedażv produktóWi towarÓW

1,4% 4,2to -1,4%

2. Wsk aźn iki charakteryzujące pĘn rlo,ść finan sową
2.1 PĘnnośó - wskźnik płynności l

aktwa obrotore ooołem / zobowiazania krótkotgrminore
'1,3 1,3 3,1

2.2 Płynność - wskźnik płynności ll

aktywa obrotowe ogolem - zapasy / zobowiązania krÓ&oterminov\,€
1,3 1,3 3,',|

2.3 PĘnność - wskźnik płynnąści lll

Środkl pieniężne i inne aKrya pieniężne / zobowiązania kótkotermino\ł€
1,3 0,9 2,6

2.4 PĘnność dfugoterminowa
aKWa oqołem / zobowiazania kótko- i dłuqotermino!\,e

9,9 2'1,0 33,0

3. Wsk aźn i ki efeWvw n ośc i do sD o& row?rn i a m a i at ki e m

3.1 Szybkość obrctu należności
należności z tyt. dostaw i ugug x 365 / pŻycńód netto ze spŻedazy

produktów i tcwarów (w dniach)

0 3 1

3.2 Szy bkość s płaty zobowiąza ń

Zobowiązania z tyt. dośaw i usług x 365 / WańośÓ spzedanydl towarów
materiałóW + kosay WytĄorzenia sprz edanych produktów(W dniach)

3 4 5

3.3 Szybkość obrctu zapasów

za pasy x 365 / Wańość sprzedanych towaróW i rr]ateriałow + kosŹ
wytu,orzenia spzedanych produktÓw ( w dniadl)

0 0 0

4. Wsk aźn i ki ch ar affieryz uj ą ce zaa ng aż ow a n i e i z W roh o ść ka pitał u

4.1 Wskaźnik zwrotu kapitału vdasnego ( w latach )

kapilał vilasnv / zr'sk n etto
4 10 16

4-2 /Vskaźnik pokrycia majątku kapitalem własnym
kaDitał ułasnv / aKWa ooołem

32,1% 37,0% 40,1%

4.3 lvskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym
37,10/o 39,s% 43%

4-4 Trwałość struktury fi nansowa nh

kapitał uła sny + rezerwy dfu gotermino!\€+ zobowiązania dh]gotermi no\ł€
suma pasy1tvów

88,0% 92,1% 93,0%

Wskaźnik spłaty zobowiązań informuje, ze Jednostka reguluje przeciętnie swoje zobowiązania po

3 dniach.

WskaŹnik pokrycia majątku ogółem kapitałem własnym W stosunku do popzedniego okresu

zmalał do 32,1 %, to jest o 4,9 punkty procentowe W porÓWnaniu z rokiem 201'1'

Zwiększył się wskaźnik pokrycia majątku trwałego i wynosi 37,1% (w roku 2011 wskaŻnik ten

Wynosił 39'5 %) co oznacza, Że aktywa trwałe znacznie przewyŻsząą kapitał Własny.

Wskażnik trwałości struktury finansowania informuje' iz kapitał stały stanowi 88 % sumy

pasywow.

Ils
I
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

1.

WYNIKI BADANIA

System rachunkowości

Badana Jednostka posiada dokumentację opisującą pzyjęte zasady (politykę) rachunkowości

okreŚlone wań. 10 ustawy o rachunkowości. obowiązujące zasady rachunkowości zostały

Wprowadzone Uchwałą Zarządu z dnia 14 czerwca 2007 roku i są odpowiednie do zakresu

prowadzonej działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości są dostosowane do potrzeb Jednostki i pozwalają na wyodrębnienie

wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

W Stowarzyszeniu stosowany jest komputerowy system przetwarzania danych w zakresie:

- ewidencji finansowo - księgowej,

- ewidencji ŚrodkÓw trwałych'

System przeM'nrzania danych spełnia wymogi określone w ań. 13 i 14 ustawy o rachunkowości.

ochrona danych spełnia wymogi rozdzialu 8 ustawy o rachunkowoŚci

Wprowadzony w Stowarzyszeniu wykaz kont syntetycznych oraz zbiory kont analitycznych

umozliwiają grupowanie operacji gospodarczych wg zasad rachunkowoŚci i są Źrodłem danych

wprowadzonych do sprawozdan ia finansowego.

System zapisow pozwala na kompletne ujęcie operacji gospodarczych z podziałem na

poszczegolne okresy sprawozdawcze i narastająco od początku roku'

Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisÓw księgowych są prawidłowo Wystawiane i

zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych'

Zakwalifikowanie dowodu do księgowania poprzedza kontrola formalno rachunkowa i merytoryczna

oraz akceptacja.

Nasze badanie nie wykazało uchybień w sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych, które można

uznaĆ za prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i w sposÓb ciągły'

Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe są przechowywane zgodnie z rozdziałem B ustawy

o rachunkowoŚci.

Ciągłośó bilansowa

CiągłośÓ bilansowa została zachowana. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych w badanym roku

obrotowym było zatwierdzone w sposób prawidłowy sprawozdanie finansowe, sporządzone na

dzień 31 grudnia 2011 r'

Przyjęta polityka rachunkowości stosowana była w sposÓb ciągły.

Inwentaryzacja

Jednostka przeprowadziła w badanym okresie inwentaryzację składnikÓw aktywow i pasywÓw.

ostatnią inwentaryzację Środkow tnłałych drogą spisu z natury przeprowadzono na koniec 2011

roku .Terminy i częstotliwośc przeprowadzenia inwentaryzacji środkÓw tnłałych zostały zachowane'

lnwentaryzację stanu naleŻności na dzień 31 pażdziernika 2012 r. przeprowadzono drogą wysłania

2.

I
{I 

'oI

l)

informacji do kontrahentow o potwierdzenie stanu naleznoŚciz tytułu dostaw i usług
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3.

lnwentaryzację stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowe przeprowadzono

poprzez potwierdzenie otrzymanych sald od kontrahentów oraz drogą wysłania informacji do

ko ntra h entow o potwierdzen ie stan u zobowiązan.

Częśc kontrahentow nie podjęła działań uzgadniających w związku z czym zobowiązaniawykazano

W WysokoŚci wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy.

Nalezności i zobowiązania publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami, naleŻnoŚci skierowane

na drogę postępowania sądowego, inwentaryzowane były drogą ich weryfikacji z dokumentami

ŹrÓdłowymi oraz poprzez porównanie ze złoŻonymi deklaracjami i dokonanymi przelewami.

Środki pienięzne zgromadzone na rachunkach bankowych zinwentaryzowano drogą potwierdzenia

sald. Stan gotowki został potwierdzony inwentaryzacją w dniu 31 grudnia 2012 r'

Pozostałe aktywa i pasywa zweryfikowano przez porównanie zapisÓw w ewidencji księgowej z

dokumentami Źrodłowymi.

lnwentaryzacja potwierdziła realnoŚĆ sald.

Bilans

Bilans został sporządzony zgodnie z art' 46 ustawy o rachunkowości i wykazuje stany aktywÓw i

pasywÓw na dzień kończący biezący i poprzedni rok obrotowy.

Wykazana w aktywach bilansu wartośc poszczegolnych grup składnikÓw aktywow wynika z ich

wartoŚci księgowej, skorygowanej o:

- dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w

tym rowniez z tytułu tnłałej utraty wartoŚci składnikow aktywow tnłałych,

- odpisy aktualizujące wartoŚć rzeczowych składnikÓw aktywow obrotowych,

- odpisy aktualizujące wańoŚć nalezności.

W pasywach bilansu prawidłowo wykazano stan kapitałÓw własnych oraz ujęto wszystkie

zobowiązania Jed nostki.

Bilans zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowoŚci.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z art' 47 ustawy o rachunkowoŚci i wykazuje

oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciąŹenia wyniku finansowego za

biezący i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek zyskow i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w załącznlku nr 1 do ustawy o

rachunkowości w wariancie porÓwnawczym według vvyboru dokonanego przez Kierownika

jednostki.

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa składająca się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- dodatkowychinformacjiiobjaśnień,

została sporządzona w sposÓb prawidłowy i kompletny, zgodnie z wymogami

pzepisami ustawy o rachunkowości.

4.

5.
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6.

7.

8.

Dane zawańe W informacji są zgodne z ustaleniami biegłych i umozliwiają właściwą ocenę sytuacji

majątkowej firmy.

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego przedstawione zostały przyjęte zasady (polityki)

rach u n kowości oraz załoŻenie kontyn uowa n ia działa l n oŚci.

Zdarzenia po dacie bilansu

Do chwili zakończenia badania nie były znane istotne zdauenia po dacie bilansu mające wpływ na

prawidłowośc sporządzen ia sprawozdania finansowego.

Zgodnośó z przepisami prawa

UzyskaliŚmy pisemne oŚwiadczenie od Kierownictwa Jednostki, iz w ciągu roku były przestrzegane

przepisy prawa. W trakcie badania nie stwierdzono zjawisk izdazen wskazujących na naruszenie

prawa.

Kontynuacja działania

Zgodnie z informacją zawarlą We Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, kontynuacja

działalnoŚci Jednostki nie jest zagroŻona'

Zdaniem biegłego rewidenta nie występują zjawiska wskazujące na zagroŻenie dla kontynuacji

działalności przy załoŻeniu warunków roku badanego.

Aar ralr.lifd{1ii r.rfi,ba: aiffi-iW i
I
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INFORMACJE KONCOWE

Sporządzony rapoń z przebiegu badania został opracowany na podstawie przedłozonych do

badania sprawozdań finansowych idanych Wynikających z ksiąg rachunkowych.

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe był niezaleŻny oraz posiadał nieograniczoną

zdolnoŚć do bezstronnego badania i sporządzenia opinii.

Niniejszy rapoń zawiera 13 stron kolejno ponumerowanych, oznaczonych

biegłego rewidenta.

Rapo ń sporządzono w 8 egzem p larzach, z przeznacze n ie m :

- 7 egzemplarzy -ZamawiĄący,

skrotami podpisÓw

1 egzemplarz - Wykonawca.

Kluczowy biegły rewide

,,MORISON FINANSISTA AUDIT''

Spółkazo'o.wPoznaniu
ul. Główna 6

Społka wpisana na listę podmiotÓw
uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych pod numerem 255

Załączniki:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans, rachunek zyskÓw i strat,

- dodatkowe informacje i objaŚnienia wraz z notami objaśniającymi,

- oświadczenie Zaządu Stowarzyszenia o zakresie kompletnoŚci sprawozdania finansowego

2a2012 r.

Poznań, dnia7 czerwca 2013 roku.

nte w lmrenru
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SPRAW OZDAN IE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA NA TAK

o 1.o 1,20L2-3 1. 1 2.20 1 2

STOWARZYSZENIE NA TAK
ul. Ognik 2Oc

60-386 Poznań
NrP 779"LO-65-369
REGON 6301s9603



Wprowa dzenie do sprawozdania
Finansowego

za okres:
od Ol stycznia 2.OLZ do 31 grudnia 2O12 roku

Stowarzyszenie Na Tak
50-386 Poznań ul. ognik 20c

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia
2o!2 do 31 grudnia 2ot2, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans (załącznik 1}

3. Rachunek zysków i strat (załącznik2}
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości ( Dz.U.nr 76 poz. 694 z póż'zm") przedstawia sytuację majątkową
i finansową Stowarzyszenia'

Data opracowania: 31 marca 2013 r

Sporządził: p.o. Głównej Księgowej - Lucyna Wójciak
Zatwierdził: Prezes Zarządu - Halina Grzymisławska - Słowińska

Zastępca Prezesa _ Władysław Zacharczuk
Skarbnik - Grazyna GrzegorczYk
Sekretarz zarządu _ Dorota orpiszak
Członek Łarządu - Ewa Kowańska
Członek Zarządu _ Piotr Kuligowski
Członek Zarządu _ Teresa Gorzeńska

n.o. 0lĄr*K$lEcOWEJ

*e, t,,d*''|Ną1ciałe. ..''. Prezes Zarządu.........'.'
Głtrńny Księgowy (podpis ipieczęć)
(podpis i pieczęĆ)

Nazwa:
Siedziba:

Zastępca Prezesa.
(podpis i pieczęć)

Skarbnik...
(podpis)

Członek Zauądu...Y**n-, o
(podpis)

Członek Zarządu...... {ełd.młłY* ̂ ''..'...Q*.(podpis)

Członek Zarządu...
(podpis)

flrrnł ft'ł'rrrł+l



Dane identyfikacyjne:

o Stowarzyszenie Na Tak (dnia 22.09.2008 nastąpiła zmiana nazwy
Stowarzyszenia ze Stowarzyszenie Pomocy osobom z Zespołem
Downa na Stowarzyszenie Na Tak)

o 60-386 Poznań ul. ognik 20C
o organ prowadzący rejestr _ Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

O Numer rejestru - KRS nr 0000070098
o Czas trwania działalnościjednostki - nieograniczony
o okres objęty sprawozdaniem [01.0t.2a72 _ 31.L2'2oI2]

I.nformacje podstawowe :

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŻeniu
kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej
przez Stowarzyszenie Na Tak w dającej się przewidzieć przyszłości,
gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrozenie
kontynuowania przez nie działalności.

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego'

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku
przepływów pienięznych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą z
dnia 29 września L994r' o rachunkowości (D.U. Nr 76, poz. 694 z
póź'zm) dostosowaną do działalności Stowarzyszenia.

Zgodnie z zasadą memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach
wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi
przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody Wyceny aktywów i pasywów, pomiaru
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru - zaprezentowano pónizej.

WYcENA AKTYwów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym
Że:.

o Do amortyzacji środków trwałych oraz wańości niematerialnych i
prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie
rocznych stawek amoftyzacyjnych, stanowiącym załącznik do
ustawy podatkowej _ metodą liniową'

o Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w
cenie nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości'

środki trwałe w cenie nabycia od 10o,oo zł do wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach podatkowych jako- dolna kwota, od której składńińi majątku
zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenńe) były umaizine
jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do uzytkowania.

o

o

o

o

o
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Składniki majątku o przewidywanym okresie uzytkowania dłuzszym niŻ L rok i cenie
nabycia nieprzekraczającej 100'00 zł były zaliczane do kosztów zuŻycia materiałów'

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane
proporcjonalnie do okresu ich uzytkowania, z zastosowaniem liniowej metody
amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych
przez przepisy podatkowe.
Wartości niematerialne i prawne W cenie nieprzekraczającej kwoty określonej W
przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku za}icza się do
wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo W miesiącu ich
przyjęcia do uzytkowania.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia nie wyŹszych od ich cen sprzedazy netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane W następujący sposób: materiały - cena
zakupu, towary - cena wytworzenia.
odpisy aktualizujące wańość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w
związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane Wyceną doprowadzającą ich
wartość do cen sprzedaży netto mozliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w
bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, zzachowaniem zasady ostroznej
wyceny.

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wykazuje się w
wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywan€ SQ., jezeli koszty
poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych'

WYcENA PAsYwów

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wańości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia i

zasadami praw polityki rachunkowości'

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane
zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; składki
członkowskie, darowizny, spadki, dotacje, subwencje i zapisy, usługi statutowe
niewątpliwie nalezne pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT)
ujmowane w okresach, których dotyczą.

Przychody z działalności gospodarczej obejmują w szczególności środki otrzymane
zgodnie z przepisami prawa za usługi i sprzedaz wyrobów Stowarzyszenia i innych
jednostek.

Koszty działalności ujmowane są z
gospodarczą.

podziałem na działalność statutową i działalność

W
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DoDATKoWE IN FoRMAcJE I oBJAśnrenrn

1. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków
trwaĘch, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwesĘcji
długoterminowych, zawierający stan tych akĘwów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
końcowy, a dla majątku amoltyzowanego - podobne przedstawienie
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amorĘzacji lub umorzenia.

Nazwa
grupy

rodzajowej
środków
trwaĘch

Wartość początkowa

Stan na
początek roku
ohratorłraaa

Przychody Rozchody Stan na koniec
roku
obrotoweoo

GrunĘ, w
tym prawo
wieczystego
użvtkowania

536 400,00 0,00 0,00 536 400,00

Budynki,
lokale i

obiekĘ
inżynierii
lądowej i

wodnei

1 684 4L4,74 0,00 0,00 1684 4\O,7
4

Urządzenia
techniczne i

maŚ7VnV

930878,70 L46 486,48 3 296,4O t 074 068,7
8

Srodki
transpońu

169 780,00 0,00 0,00 169 780,00

Pozostałe
środki trwałe

351 406,64 88 420,44 0,00 439 B27,OB

Sroclki trwałe
w budowie

545 111,90 1 060
979,45

0,00 1 606 091,3
5

Zaliczki na
poczet

środków
trwaĘch w

budowie
Inne wartości
niematerialne

Drawne

42 778,7O IŻ 427,9B 0,00 54 606,68
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Nazwa
9rupy

rodzaiowej
środków
trwaĘch

Umorzenia

Stan na
początek
roku
nhratnwaan

AmorĘzacja
za rok 2012

Inne
zwiększenia

Zmniejszenia Stan na koniec
roku
obrotowego

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
użvtkowania

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

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i

wodnei

104 605,19 52 Btr,75 0,00 0,00 L57 416,94

Urządzenia
techniczne i

macTvnv

816 582,33 185 059,22 0,00 3 Ż96,4o 998 345,15

Srodki
transpońu

91 376,66 35 960,00 0,00 0,00 t27 336,66

Pozostałe
środki trwałe

322 ŻB7,33 80739,18 0,00 0,00 403 026,51

Srodki trwałe
w budowie

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w

budowie
Inne wartości
niematerialn
e i prawne

42 L7B,7O 12 427,98 0,00 0,00 54 606,68

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) Wartość nieamońyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy
i innych umów' w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w jednostce nie Występuje.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa Iub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli'
W okresie sprawozdawczym nie Występowały zobowiązania Wobec budzetu
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyŻszych tytułów.

5) Dane o strukturze Własności kapitału podstawowego oraz liczbie !

waftości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym
uprzywilejowanych.
Nie dotyczy

6) Zmiany w funduszu statutowym

Stan na początek
rakl

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

1 020 862,14 0,00 0,00 1 020 862.14
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7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok
obrotowy

Wvszczeqólnienie Kwota
Wvnik finansowv netto 396 362,38
Proponowanv podział wvniku' w tvm:
Zwiększenie fu nd uszu statutoweqo 0
Zasilenie fu nduszv specialnvch 0
Zwiększenie przvchodów roku 2013 396 362,38

8) Dane o stanie rezerw według
obrotowego, zwiększeniach,
końcowym.

Nie wystąpiły.

celu ich utworzenia na początek roku
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

9) Dane o odpisach aktualizujących waftość należności, ze wskazaniem
stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły'

lo)Podział zobowiązań według pozycji bilansu pozostaĘm na dzień
bilansowy' przewidywanym umowł okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) od I roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 lat.

zobowiązania

okres wvmaoalności
Razemdo I roku powyżej 1 roku

do 3 lat
powyżej

5
3 lat do

lat powyżej 5 lat

stan na
początek

roku koniec roku
początek

koniec roku początek
roku koniec roku

początek koniec początek roku koniec roku

1. Wobec jednostek
powiazanvch: 0,0( 0,0( 0,0r 0.0( 0,0( 0,0( 0,0r 0,0(
a) z tvtułu dostaw i usłuo 0.0( 0.0t o.o{ 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0.0r
bl inne o.0( 0,0r 0.0( o.or 0,o( 0,0( 0"0( 0.0r
2. Wobec pozostałych
jednostek: 131 600,;

(
435 203,1 3 790,0( 299,7( 9 854,9( 9654,91 0,0( 0,0( 1.45 245,6( 445 158,6

a) kredvtv i DożVczki 0.0( 78 206,9'. o-o( 0.0( 0.0( 0,0{ 0.0( 0.0( 0.o( 7A?06.9
b) z tytułu emisji
dłużnych papierów
wańościowvch

0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

c) inne zobowiązania
finensowe 0,0r 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,01 0,0( 0,0(
d) z tytułu dostaw i usług

53 923,7 57 807,7( 3790,0( 299,7( 9 854,9( 9 654,9( 0,0r 0,0r 67 568,6; 67 762,3(

e) zaliczki otrzymane na 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0{ 0,0(

) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0r 0.0(
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych
świadczeń

9 093,5,1 9 602,2 0,0r 0,0( 0,0( 0,01 0,0{ 0,0( 9 093,51 9602,2(

h) z tytułu wynagrodzeń
320,0( 0,01 0,0( 0,0t 0,0r 0.0( 0,0( 0,0( 320,0( 0,0r

i) inne
68 263,4( 289 587,1

0,0( 0,0( 0,0( 0,0{ 0,0( 0,0( 68 263,4( 289 587.0

RAZEM 131 600,7r 435 2O3,9: 3 79O,0r 299,71 9 854,96 9 654,96 o,o( o,o( 145 245,6r 445 158,6:
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Tytuły
Stan na

początek roku
obrotoweoo

koniec roku
obrotoweoo

1. ogółem czynne rozliczenie międzyokresowe
kosztów, w tvm: 12 985,43 13 169,69
koszty remontów środków trwałych wykonanych w
wiekszvm zakresie 0 0

koszty uruchomienia nowej produkcji 0
0

opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata)
czynsze z tyt. wynajmowania pomieszczeń
przeznaczonvch na cele statutowei działalności jednostk 0 0
opłacona (z gory, np. za następny rok) prenumerata
czasopism i innych fachowych publikacji 0

0
koszty poniesione z tyt. ubezpieczeń majątkowych i

osobowvch za orzvszłe okresv sorawozdawcze LL 412,65 9 339,47

inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne L 572,79 3 83O,22

2. ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów o o
3. ogółem rozliczenia międzyokresowe
przvchodów' w tvm; r 79L 746,99 2 55O 540,51

- otrzymane dotacje 0,00 0,00

otrzvmane darowiznv. soadki środków trwałvch 1797 V46.99 2 550 540.51
dofinansowanie stanowiska pracy

0,00 0.00

1l)Wykaz istotnych pozycji czynnych
międzyokresowych kosztów i przychodów'

biernych rozIiczeń

l2)Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze
wskazaniem iego rodzaju).

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

l3)Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przezjednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia W jednostce W okresie
sprawozdawczym nie występowaĘ"
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2. INFoRMACJE I oBJAśNIENIA Do RAcHuNKu zYsKów r STRAT

1) PRZYCHODY

Struktura przychodów w roku 2012 kształtowała się następująco:

Przychody Kwota ot,o'l.Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej 6 951 251,2{ 92,10%

a)dotacje, w tym: 5217 223,9Ą

Uząd Miasta 490 503,00

Uzad Miasta - Wydział oświatv 2 419 409.86

PFRON 933 368,5

MOPR 853 047,00

ROPS '18 000,00

Uząd Wojwódzki 333 414.58

Fundacja Wspołpracy PL-DE 30 000,00

NFZ 95 381.00

PZU 44 100 00

b)darowizny 913 256,52

pieniężne 838 992.28

rzeczowe 74 264.24

c)spadek 20 405,1 8

d)1% 672134,72

ę|skład ki człon kowskie 11 346.14

Iurynik finansowy 116 884,71
z.P rzy cnody z działa|nośc i statutowej
odpłatnej 203 486.76 2.70o/o

3.Działalnośó gospodarcza, w Wm: 67 594,72 0,90%

prz)rchody ze spzedaży 64 885,40

zwrotza zatud. osób niepełnosprawnych SoD 2 707.90

pozostałe pzychody operacyjne 1.42

4.Przychody finansowe 7140.29 0,09%

S.Pozostałe pzychodv operacvine. w tvm: 318 281,76 4,21Vo

zwrot za zatrld' osób niepełnosprawnych SoD 159 708,98

MOPR,MOPS 2 584.06

pozostałe pzychody operacyjne 155 988,72

Przychody ogołem 7 547 754,74 100 o/o



2) KOSZTY

Struktura kosztów ( stanowiących świadczenia pieniężne i niepienięzne) kształtowała
się następująco:

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej prowadzi placówki:
a) Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie"
b) Przedszkole Specjalne,,Orzeszek"
c) Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień''
d) Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON
e) Galerię ,TAR"
f) Społeczną Podstawową Szkołę Specjalną i Gimnazjum ,,Zakątek''
g) Srodowiskowy Dom Samopomocowy,,Kamyk"
h) Portal Informacyjny osób Niepełnosprawnych www.pion.pl
i) Poradnię Rozwojową dla Dzieci i Młodziezy,,Jaskółka"

Koszty Kwota olo

1.Koszty realizacji działalności statutowej
nieodołatnei 4 637 745,32 64,860/o
2.Koszty realizacji działalności statutowej
odołatnei 223 845,76 3,r30/o

3.Kosztv działalności administracvinei' w tYm: 2 224 026.06 31,10o/o

wvnaorodzenia. um. cvwilnoorawne, narzutv 1 010 280.16

4.Działalność oosoodarcza, w tvm: 33 509.95 o,470/o

kosztv dział' qosoodarczei 33 473.37

koszw finansowe 36,58

pozostałe koszw operacvine 0.00

5.Kosztv finansowe B 525.01 4,L20/a

6.Pozostałe kosztv ooeracvine 23 !47.Ż6 o'3Żo/o

Kosztv ooółem: 7 r50 799,36 1oo oń

V,lł,I
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LD. Tvtuł Wańość
A Tvskl strata brutto 396 955.38
B Dochód do opodatkowania 396 955.38
c Odliczenia od dochodu 0.00

D Dochody wolne od podatku (dochody organizacji pożytku
publicznego, o których mowa w przepisach o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie w części
przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem
działalności gospodarczej (art. 17 ust.1 pkt 6c Ustawy o

odatku dochodowym od osób prawnych))

393 832,10

E Podstawa opodatkowąqĘ' :ry_Ę1q 3 723,28

odsetkl za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat
nalezności budżetowych i innych należności, do których
crnsnie sie orzeoisv ordvnacii podatkowej

3 t23,28

F Podstawa opodatkowa@ 3 123,00

G Podatek dochodowy 197o (w pełnyęĘ-49!Y9 593,00

3) Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

3. INFoRMAcJE I oBJAśNIENIA Do RAcHUNKU PRzEPŁYWóW PIENIĘżNYCH

Nie dotYczY.

4. INFORMACJE O:

a) Sprawach osobowYch: 
-!,,średnioroczne zatrudnienie wynosiło : 95,Ż5 osób'

ś'"Jnioroizne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat wynosiło: 100,63 osób.

Zatrudniane były także osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia'

b) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania finansowego
wynosiło: 7 995,00 zł brutto

5. ISToTNE ZDARZENIA DoTYczĄcE RoKU oBRoTowEGo I LAT uBIEGŁYCH
UJĘTE W sPRAWozDANIu FINANSoWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego'

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca'

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiĘ po dniu
bitansowYffir 6 nie uwzględnionych yt' sprawozdaniu finansowym"

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca'

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na

sytuację majątkową fińansową i wynik finansowy jednostki, ich
przvczYnv i śpowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym'

Żadna z powyŻszych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła'

4) Informacje ticzbowe zapewniające porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, ze sprawozdaniem za

rok obrotowy.



Nie dotyczy.
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STOWARZYSZENIE NA TAK

Bilans na dzień 31.12.2012 roku

AKTYWA

I. Wałtości niematerialne i prawne 0,aa 0,00

4 Koszty zakończonych prac rozwojowych

2 Wartość firmy

3 lnne wartoŚci niematerialne i prawne

4 Zaliczki na waftoŚci niematerialne i prawne

It. Rzeczawe aktywa trwałe 3 824 452,69 2 883136,47

t
t Środkitłwałe 2 218 361,34 2 $8 A24,57

a) grunty 536 400,00 536 400,00

b) budynki' lokate i obiekty inŻynierii lądowej iwodnej 1 526 993,80 1 579 805,55

\ urządzenia techniczne i maszyny 75 723,63 114 296,37

d) środkitranspońu 42 443,34 78 403,34

e) inne środki tnłałe 36 800,57 29119.31

2 Środkitrwałe w budowie 1 606 091,35 545 111,90

3 Zaliczki na środkitrwałe w budowie

Iil. N ależności długoterm i nowe 0,00 0,04

1 ad jed n ostek powiązanych

2 od pozostałych jednostek

tv. I nw esty cj e dł u g ote rm i n ow e 0,00 0,00

1 Nieruchomości

z WartoŚci niematerialne i prawne

3 Dłu g ote rm i n owe a ktywa fi n an sowe

4 l n n e i nwe stycje dłu g ote rm i n owe

V, Dlu g oterm i nowe rozlicze nia m i ędzyo kresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonega podatku dochodowego

2 l n n e rozl icze n i a m ię d zyo kre sowe

I Zapasy 264,10 444,63

1 Materiały

2 PÓłprodu kty i produkty w toku

? Produkty gotowe

4 Towary

5 Zaliczki na dastawy 260,10 444,63

u. N aI eż n ości krotkoterm i n owe 14 481,17 50 753,78

1 NaleŻności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z Ętułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne Filąnc - ąłrr
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2 NaleŻności ad pozostałych jednostek 14 481,17 50 753,78
d) z LyIUłU oostaw l usług, o okresie spłafu 1 101,35 39 082,1 1

-do 12 miesięcy 1 '10't ,35 39 082,11
- powyzej 12 miesięcy

b) z ĄĄułow budzetowych 256.04 20,70
) inne 13123,78 11 650,97

d) dochodzone na drodze sądowej
ut. I n westycj e krotkoterm i n owe 560 560.01 128 3/U,19

1 Krotkote rm i n owe a ktyw a fi n a n sowe 560 560,01 128 344,19
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziaĘ lub akcje

- inne papiery wańościowe

- udzielone pozyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach

0,00 0,00
- udziały lub akcje

- inne papiery WartoŚciowe

- udzielone pozyczki

- inne krÓtkoterminowe aktywa finansowe

żsrndki pienięzne i inne aktywa pienięzne 560 560,01 128 344,19
- środki pienięzne w kasie i na rachunkach 556 410,02 124 351,32
- inne Środki pienięzne 4 149,99 3 992,87
- inne aktywa pienięzne

z l n n e i nwe stycje krÓtkote rm i n awe
IV.

13169,69ullnowe rozllczenla mięCtzyokresowe
12 995,43

RAZEM AKTYWA 4 412 923,66 3 075 664,50

ńo c\
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1 020 962,14 1 020 862,14
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość

Udziały (akcje) własne (wietkość ujemna)

Zysk (strata) z lat ubiegłych

odpisy z zysku netto w ciągu roku o@

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytatne i podobne

a) kredyty i pozyczki

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wańoŚciowych

c) inne zobowiązania finansowe

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

445 158,63 145 245,66
) kredyty i pozyczki

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wańoŚciowych

*rflls



3) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług 67 762,36 67 568,67
- da 12 miesięcy 67 762,36 67 568,67
- powyzej 12 miesięcy

e) zaliczki otzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych Świadczeń I602,29 I 093,59
h) z Ętułu wynagrodzeń 0,00 320,00
i) inne 289 587,05 68 263,40

3 Fundusze specjalne

tv. Roz l i cze n i a m i ędzyok resow e 2 550 540,51 1 791 746,99
1 Ujemna warźoŚć firmy

2 l n n e rozl iczenia międzyokresowe 2 550 540,51 I 791 746,99
- długoterminowe 2 464 622,74 1 695 877,51
- krÓtkoterminowe 85 917,77 95 869,48

RAZEM PASYWA 4 412 923,66 3 075 664,50

Data spoządzenia: 29 marca 2013 r

Spoządził: Zabltierdził

Wójciak Lucyna - p.o. Głównej Księgowej Prezes Zarządu
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STOWARZYSZENIE NA TAK

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy| za 2012 rok

cd iednostek powiązanych

Pzychody ze sprzedaży produktÓw : 7 219 623,37 5 535 858,75

jziałalność stałutowa 7 1U 737.91 5.48 858.79

b jziałalnośó gospodarcza 64 885.4C 86 999,96

il
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia;
zmniejszenie wańośc ujemna)

ill Koszt WYtwolzenia produktów na własne potrzeby

IV )rzvchodv netto ze spzedaży towarów i materiałów

I Ąmońvzacia 366 998,13 247 219,64

jziałalnośÓ statutowa 366 998,13 247 219.64

jziałalność gospodarcza 0,0c 0,0c

lt ZuŻVcie materiałów i energii 576 769,07 509 345,35

działalnośó statutowa 571 886,08 507 7Ą?'g1

działalnośÓ gospodarcza 4 882.99 1602'4Ą

ill Usługi obce 1 498 507,38 1 222 611,82

'ziałalność 
statutowa 1476209,4, 1 198 234,97

lziałalność gospodarcza ?? ?97,9i 24 376.85

IV Podatki i oołatv 2 089,20 3 385,72

lziałalnośó statutowa 2 089,2C 3 385,72

lziałalność gospodarcza 0,00 0,00

Wynagrodzenia 3794124.74 3 015 575.32

lziałalnośÓ statutowa 3 788 988,83 3 004 336,3t

lziałalność gospodarcza 5 135,8i 1'l 238,9/

VI Jbezpieczenia społeczne i inne świadczenia 773 183,83 549 333,64

jziałalnośÓ statutowa 772 591'2ź 547 747,4C

lziałalnÓśó gospodarcza 592,5t 1 586.24

vil Pozostałe kosztv rodzaiowe 107 418,2C 52 476.90

lziałalnośó statutowa 106 854.2( 52 476.90

jziałalność gospodarcza 564,0t 00c

vilt WańośĆ spzedanych towaróW i materiałÓw 0,00 800,00

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywÓw trwałych 0,00 64 000,0c

il Dotacje 0,00 0,0c

ilr lnne przychody operacyine 320 989,66 't42 845.71

'ziałalność 
staiulowa 318 281 ,7( 1Ą0 266'7Ą

lziałalnośó gospodarcza 2707.9( 2 578.97

Strata ze zbYcia niefinansowych aktywÓw trwałych 0,00 0,00

il Ąktualizacia wańości aktywóW niefinansowych 0,00 0,00

ilt lnne koszty operacyjne 23 147.26 19 945,68

lziałalność statulowa 23 147,26 19 945.07

lziałalność gospodarcza 0,00 0,51

I )ywidendy i udziaĘ w zyskach, w tym 0,00 0,0c

od jednostek powiązanych 0,0c 0,00

il )dsetki, w tym 0,0c 0,00

- od jednostek powiązanych 0,0c 0,00

ilt Zysk ze zbycia inwestycji 0,0c 0,00

IV Ąktualizacja wańości inwestycji 0,0c 0,00

lnne 7 141 ,71 2362,17

lziałalność statutowa 7 140,25 2 362,17

lziałalność gospodaf cza 1,42 0,0(

Odsetki, w tym 0,00 0,0c



- od iednostek oowiazanvch 0,0c 0,00

il Strata ze zbycia inwestycji 0,oc 0,00

lil Ąktualizacja Wartości inwestycji 0.00 0,00

IV lnne I 561,59 6 562,85

dŻiałalność statuiowa I525.01 6 562,8f

działalność gospodarcza 36,58 0,0(

Zyski nadzwyczajne 0.00 0,0(

il Straty nadzwyczajne 0,0c 0,00

Data spoządzenia: 29 marca 2013 r'

Sporządził:
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OSWIADCZENIE
o kom pletn ości, rzetel nośc i i prawidłowości sprawozdania fi nansowego

za okres od 0{.01 .2012 do 31.12,2012

oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że:
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z Wymogami ustawy z dnia

29września 1994 r. o rachunkowości (t'j' Dz' u.152z2009 r. poz. 1223z pÓzn. zm.) oraz
obowiązującymi przepisami prawa. W Jednostce przestrzegane były przepisy prawa i warunki
zawańych umow, istotnych z punktu widzenia naszej działalności , a zwłaszcza jej kontynuacji'

2. Udostępniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu księgi rachunkowe i pełną
doku mentację dowodową, potwierdzającą sta n zapisów księgowych,

3. PrzedłoŻone biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu dokumenty załoŻycielskie,
Ęestrowe, statutowe są aktualne na dzień rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego,

4. Według naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędÓw i przeoczeń,
a rozliczenia z tytułÓw podatkowych i niepodatkowych dokonane zostały zgodnie
z obowiązującymi pzepisami, do ktÓrych właściwe organy kontrolne nie zgłosiły zadnych
zastrzezeń,

5' W sprawozdaniu finansowym W sposÓb prawidłowy przedstawiono \Mycenę aktywow i pasywow
oraz ujęto w sposob kompletny przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczega, oraz
utworzono niezbędne rezeruy i rozliczono roznice kursowe w rozrachunkach zagranicznych,

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŻeniu kontynuowania działalnoŚci
gospodarczej w dającej się przewidziec przyszłoŚci i nie istnieją okolicznoŚci wskazujące na
zagrozenie kontynuowania jednostki.

7. UstaliliŚmy wszystkie zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu, dokonując ich przeceny,
przestrzegając zasady ostrozn ej Wyceny bi lansowej,

8. W sprawozdaniu finansowym wykazaliśmy wszystkie nalezności i zobowiązania, w tym
warunkowe jak gwarancje, poręczenia (rÓwniez wekslowe) l zastawy oraz rozrachunki sporne,

9. Posiadamy wszystkie tytuły prawne do składnikow aktywÓw wykazanych w bilansie,
10' Biegłemu rewidentowi l zespołowi badającemu pzedstawiliŚmy wykazy spraw sądowych

załozonych przez naszą Firmę oraz toczących się przeciwko jednostce, a także będącyeh
w przygotowywaniu do wystąpienia na drogę sądową.

11. Przedstawiliśmy takŻe wykaz kontroli zewnętrznych i wykaz zabezpieezeń na majątku jednostki
zamieszczony w i nformacji dodatkowej,

12' odstąpiliŚmy od naliczania odsetek za zwłokę w regulowaniu naszych naleŻnoŚci
13. Ujęliśmy W księgach rachunkowych naleŻne kontrahentom odsetki karne, dotyczące

nieterminowo negulowanych zobowiązań.
14. UjawniliŚmy wszystkie powiązania z osobami fizycznymi i prawnymi, dotyczące bezpoŚredniego

lub poŚredniego udziału w zarządzaniu i kontroli oraz udziału w kapitale jednostek powiązanych z
naszą firmą,

15. Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu ujawniliŚmy wszystkie zdarzenia, ktore nastąpiły
po dacie bilansu, mogące mieÓ wpływ na wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
oraz na ocenę sytuacji majątkowo - finansowej Jednostki,

16. Społka nie posiada na dzień bilansowy otwartych instrumentÓw finansowych, w szczególnoŚci:
kontraktow futures, forward, kontraktÓw opcyjnych, kontraktow swap; niewykazanych i

nieujawnionych w sprawozdan iu finansowym.
17. oŚwiadczamy, ze nie istnieją zadne formalne lub nieformalne układy z inną jednostką, dotyczące

wyrÓwnania sald ŚrodkÓw pienięznych i kapitałÓw lub funduszy'
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