
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU- STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ "SAS" JANA PAWŁA II 5 23-300
JANÓW LUBELSKI JANÓW LUBELSKI LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 do 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Założenie kontynuacji jednostki

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości oraz rozporządzenia MF z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych podmiotów
nie będacych spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub
kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane
były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były
dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niz rok i cenie nabycia nie przekraczającej 3500 złotych były zaliczane do
kosztów zużycia materiałów.

Należności i zobowiązania oraz inwestycje krótkoterminowe wycenione zostały w kwocie wartości nominalnej.

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-07-21

Ewa Dobrowolska
Przemysław Momot 
Monika Powęzka 
Maciej Kapica

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-27

Ewa Dobrowolska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Przemysław Momot
Monika Powęzka
Maciej Kapica

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU- 
STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 
"SAS"
23-300 JANÓW LUBELSKI
JANA PAWŁA II 5 
0000184074

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 82 500,81 164 113,25

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 75 250,81 135 621,85

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 950,00 22 760,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 5 300,00 5 731,40

B. Koszty działalności statutowej 12 215,76 53 340,85

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 9 995,76 33 397,20

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 100,00 19 943,65

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 120,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 70 285,05 110 772,40

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 5 507,60 6 333,89

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 64 777,45 104 438,51

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,18

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1,99

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 20,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 64 757,45 104 436,70

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 64 757,45 104 436,70

Data zatwierdzenia: 2022-07-21

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-11-29



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-11-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina JANÓW LUBELSKI

Powiat JANOWSKI

Ulica JANA PAWŁA II Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość JANÓW 
LUBELSKI

Kod pocztowy 23-300 Poczta JANÓW LUBELSKI Nr telefonu 15/8722470

Nr faksu E-mail stowsas@wp.pl Strona www www.stowsas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-12-17

2007-01-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43268781500000 6. Numer KRS 0000184074

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Przemysław Momot Prezes TAK

Monika Powęzka IV prezes TAK

Maciej Kapica Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Stanisław Mazur Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Jonak członek TAK

AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU- STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ "SAS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe:
Stowarzyszenie SAS realizuje swoje cel i zadania poprzez:

1) świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, a także ofiarom przemocy 
i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, 
bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, rodzinie i opiece oraz wolności 
seksualnej i obyczajności,
2) animowanie grup samopomocowych,
3) działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych 
obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
4) wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalno- oświatowych, 
opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych,
5) wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
6) wspieranie społecznej aktywności obywateli,
7) pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska,
8) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach,
9) szkolenie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych 
służących zdrowiu,
10) rehabilitacja zawodowa,
11) ustalenie pakietów świadczeń profilaktycznych dla poszczególnych 
grup pracowników,
12) zapobieganie i ograniczanie wypadków w miejscu pracy poprzez 
zmniejszanie narażenia na czynniki szkodliwe 
w miejscu pracy, ograniczanie występowania chorób zawodowych,
13) prowadzenie mediacji w sprawach karnych i cywilnych,
14) gospodarowanie terenami wędkarskimi,
15) popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie 
zawodów wędkarskich,
16) prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym: schronisk, 
stanic i przystani wędkarskich,
17) rewitalizacja społeczna i zawodowa,
18) zapewnienie dostępu do technologii medycznych udowodnionej 
skuteczności i wysokiej efektywności,
19) rozwój systemów certyfikacji i akredytacji w zakładach opieki 
zdrowotnej,
20) opracowywanie strategii partnerstwa publiczno-prywatnego w 
ochronie zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie działa od 2003r. Główne działania naszej organizacji 
skierowane są na animowanie działań dla społeczności lokalnej, oraz 
tworzenie płaszczyzny współpracy. Uczestniczymy w tworzeniu uchwał 
Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego o współpracy organizacji 
pozarządowych z samorządem lokalnym. Jesteśmy liderem organizacji 
pozarządowych na naszym terenie, inicjujemy szkolenia i doradztwo w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla pozostałych organizacji, szkół itp. 
Realizowaliśmy projekty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży oraz projekty zorganizowane z partnerami z całej Europy, 
skierowane do osób dotkniętych patologią społeczną, oraz projekty 
aktywizacji społecznej. Przez cały okres naszej działalności prowadzimy 
pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 
sprawujemy patronat nad ośrodkiem kuratorskim na naszym ternie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W okresie
od stycznia 2021r. do grudnia 2021r.
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 roku były realizowane następujące przedsięwzięcia:

 
- Świetlica Integracji Sensorycznej
Miejscem realizacji zadania jest Świetlica Integracji Sensorycznej mieszcząca się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.  Świetlica ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, rewalidacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi. Świetlica jest efektem finalnym 
partnerskiego  projektu zrealizowanego w  2010 roku przez Stowarzyszenie SAS oraz PSP z OI
 w Janowie Lub.

- 1% PDOF
Pozyskiwanie środków w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i rozdysponowanie ich według wskazanych 
celów.

 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Na podstawie decyzji ZD-II.6312.14.2013.EK Wojewody Lubelskiego 
z dnia 3 października 2013 roku zatwierdzającej program kursu w zakresie KPP, Stowarzyszenie SAS otrzymało zgodę na 
prowadzenie kursów KPP. 
Kurs trwa 66 godzin (42 godziny poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych) i 
kończy się otrzymaniem przez każdego z uczestników certyfikatu na tytuł RATOWNIKA.
Kurs określony jest ramowym programem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia  oraz objęty jest pozytywną decyzją 
Wojewody Lubelskiego.

- “Młodzi Nieustraszeni”
Projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od kwietnia do listopada 2021 roku.
Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym 
jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Projekt „Młodzi 
Nieustraszeni” prowadzony jest przez Stowarzyszenie od 2005 roku, przy wsparciu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

-Wyjazd Wychowanków z Ośrodka Kuratorskiego 
Projekt realizowany z funduszy Gminnych nr umowy 132/2021 SO.524.5.2.2001EM4.Zrealizowany na rzecz dzieci objętych 
dozorem Kuratorskim w celu nauki spędzania czasu wolnego. 

- Świetlica Integracji Sensorycznej
Miejscem realizacji zadania jest Świetlica Integracji Sensorycznej mieszcząca się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.  Świetlica ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, rewalidacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi. Świetlica jest efektem finalnym 
partnerskiego  projektu zrealizowanego w  2010 roku przez Stowarzyszenie SAS oraz PSP z OI
 w Janowie Lub.

- 1% PDOF
Pozyskiwanie środków w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i rozdysponowanie ich według wskazanych 
celów.

 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Na podstawie decyzji ZD-II.6312.14.2013.EK Wojewody Lubelskiego 
z dnia 3 października 2013 roku zatwierdzającej program kursu w zakresie KPP, Stowarzyszenie SAS otrzymało zgodę na 
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prowadzenie kursów KPP. 
Kurs trwa 66 godzin (42 godziny poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych) i 
kończy się otrzymaniem przez każdego z uczestników certyfikatu na tytuł RATOWNIKA.
Kurs określony jest ramowym programem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia  oraz objęty jest pozytywną decyzją 
Wojewody Lubelskiego.

- “Młodzi Nieustraszeni”
Projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od kwietnia do listopada 2021 roku.
Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym 
jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Projekt „Młodzi 
Nieustraszeni” prowadzony jest przez Stowarzyszenie od 2005 roku, przy wsparciu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

-Wyjazd Wychowanków z Ośrodka Kuratorskiego 
Projekt realizowany z funduszy Gminnych nr umowy 132/2021 SO.524.5.2.2001EM4.Zrealizowany na rzecz dzieci objętych 
dozorem Kuratorskim w celu nauki spędzania czasu wolnego. 

- Świetlica Integracji Sensorycznej
Miejscem realizacji zadania jest Świetlica Integracji Sensorycznej mieszcząca się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.  Świetlica ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, rewalidacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi. Świetlica jest efektem finalnym 
partnerskiego  projektu zrealizowanego w  2010 roku przez Stowarzyszenie SAS oraz PSP z OI
 w Janowie Lub.

- 1% PDOF
Pozyskiwanie środków w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i rozdysponowanie ich według wskazanych 
celów.

 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Na podstawie decyzji ZD-II.6312.14.2013.EK Wojewody Lubelskiego 
z dnia 3 października 2013 roku zatwierdzającej program kursu w zakresie KPP, Stowarzyszenie SAS otrzymało zgodę na 
prowadzenie kursów KPP. 
Kurs trwa 66 godzin (42 godziny poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych) i 
kończy się otrzymaniem przez każdego z uczestników certyfikatu na tytuł RATOWNIKA.
Kurs określony jest ramowym programem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia  oraz objęty jest pozytywną decyzją 
Wojewody Lubelskiego.

- “Młodzi Nieustraszeni”
Projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od kwietnia do listopada 2021 roku.
Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym 
jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Projekt „Młodzi 
Nieustraszeni” prowadzony jest przez Stowarzyszenie od 2005 roku, przy wsparciu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

-Wyjazd Wychowanków z Ośrodka Kuratorskiego 
Projekt realizowany z funduszy Gminnych nr umowy 132/2021 SO.524.5.2.2001EM4.Zrealizowany na rzecz dzieci objętych 
dozorem Kuratorskim w celu nauki spędzania czasu wolnego. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

15

2

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Świetlica Integracji Sensorycznej
Miejscem realizacji zadania jest Świetlica Integracji Sensorycznej mieszcząca się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.  Świetlica ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć 
wyrównawczych, rewalidacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi. Świetlica jest efektem finalnym 
partnerskiego  projektu zrealizowanego w  2010 roku przez Stowarzyszenie SAS oraz PSP z OI
 w Janowie Lub.

- 1% PDOF
Pozyskiwanie środków w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i rozdysponowanie ich według wskazanych 
celów.

 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Na podstawie decyzji ZD-II.6312.14.2013.EK Wojewody Lubelskiego 
z dnia 3 października 2013 roku zatwierdzającej program kursu w zakresie KPP, Stowarzyszenie SAS otrzymało zgodę na 
prowadzenie kursów KPP. 
Kurs trwa 66 godzin (42 godziny poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych) i 
kończy się otrzymaniem przez każdego z uczestników certyfikatu na tytuł RATOWNIKA.
Kurs określony jest ramowym programem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia  oraz objęty jest pozytywną decyzją 
Wojewody Lubelskiego.

- “Młodzi Nieustraszeni”
Projekt realizowany z funduszy gminnych w Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od kwietnia do listopada 2021 roku.
Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym 
jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Projekt „Młodzi 
Nieustraszeni” prowadzony jest przez Stowarzyszenie od 2005 roku, przy wsparciu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

-Wyjazd Wychowanków z Ośrodka Kuratorskiego 
Projekt realizowany z funduszy Gminnych nr umowy 132/2021 SO.524.5.2.2001EM4.Zrealizowany na rzecz dzieci objętych 
dozorem Kuratorskim w celu nauki spędzania czasu wolnego.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

projekt " Młodzi Nieustraszeni"
Projekt realizowany z funduszy gminnych w 
Gminie Janów Lubelski, czas realizacji od 
kwietnia do listopada 2022 roku.
Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej 
działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie 
przeciwdziałania problemom alkoholowym jako 
element programów psychoprofilaktycznych tj. 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży. Projekt „Młodzi Nieustraszeni” 
prowadzony jest przez Stowarzyszenie od 2005 
roku, przy wsparciu Miasta i Gminy Janów 
Lubelski.

85.59.B 516,84 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

wypoczynek dzieci z Ośrodka Kuratorskiego

-Wyjazd Wychowanków z Ośrodka 
Kuratorskiego.
Projekt realizowany z funduszy Gminnych nr 
umowy SO.525.4.2022.EM4.Zrealizowany na 
rzecz dzieci objętych dozorem Kuratorskim w 
celu nauki spędzania czasu wolnego. 
Wychowankowie ośrodka to dzieci  i młodzież 
pochodząca z rodzin wysoce dysfunkcyjnych, 
nierzadko z problemem alkoholowym i 
przemocy; zmuszeni sytuacją rodzinną, 
poszukują akceptacji poza środowiskiem 
rodzinnym, które z natury powinno być im 
najbliższe.  Poczucie ich  własnej wartości jest 
tak niskie, że wręcz uniemożliwia im podjęcie 
walki o siebie, o lepsze jutro… Nasza codzienna 
praca często nie wiele różni się od 
funkcjonowania tradycyjnej rodziny tzn. staramy 
się pomóc nieletnim zaaklimatyzować się w 
nowym dla nich otoczeniu, zminimalizować lęk, 
okazać pełną akceptację, zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa i powoli, krok po kroku, zmyć z 
nich wszystkie negatywne emocje….

85.59.B 500,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

kurs KPP
Szczegółowe cele kształcenia:

1)  utrwalenie podstawowej wiedzy z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)  zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3)  kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za jakość udzielonej 
pomocy;
4)  kształtowanie właściwej postawy 
etycznej osób podejmujących czynności 
ratunkowe.

Szkolenie z  pierwszej pomocy, prowadzone 
jest z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego sprzętu 
treningowego: fantomy, defibrylatory 
szkoleniowe AED, kołnierze ortopedyczne, 
deski ortopedyczne, torby opatrunkowe 
oraz prezentacji multimedialnych i filmów 
instruktarzowych. W trakcie szkolenia duży 
nacisk kładziemy na umiejętności 
praktyczne uczestników, wykorzystując 
różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, 
doskonaląc techniki zapamiętywania, 
kontrolując na bieżąco przekazywaną 
wiedzę. Szkolenie  prowadzone jest w takiej 
formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję 
w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte 
umiejętności. Program zajęć uwzględnia 
wszystkie najczęściej występujące stany 
zagrożenia zdrowia i życia.

Instruktorami są: lekarze specjalizacji 
medycyny ratunkowej, pielęgniarze, 
ratownicy medyczni czynie zawodowo 
pracujący w ratownictwie medycznym 
(Pogotowie, SOR, OIOM). Wszyscy mają 
wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki i 
metodyki prowadzenia szkoleń.

85.14.F 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 164 113,43 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 135 621,85 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

terapia sensorycznaCo to jest integracja 
sensoryczna i dla kogo jest przeznaczona?

Metoda integracji sensorycznej [SI] jest 
jedna z metod terapeutycznych. Stosowana 
 jest w odniesieniu do dzieci z opóźnieniami 
 w rozwoju psychoruchowym, trudnościami 
w nauce szkolnej, u dzieci z opóźnieniem 
mowy, z mózgowym porażeniem 
dziecięcym , z niepełnosprawnością 
intelektualną, z autyzmem i zespołem 
Aspergera, z ADHD, cierpiących na 
schorzenia o podłożu genetycznym, z 
alkoholowym zespołem płodowym (FAS), 
niedowidzących i słabosłyszących.

Metoda opiera się na praktycznym 
znaczeniu trzech podstawowych, 
najwcześniej dojrzewających systemów 
zmysłowych w procesie prawidłowego 
rozwoju dziecka są to: system dotykowy, 
system czucia głębokiego zwany 
propriocepcją  (czucie własnego ciał) oraz 
układ przedsionkowy (zwany zmysłem 
równowagi). Kształtowanie się bodźców 
procesów percepcji wzrokowej i słuchowej i 
ich koordynacji zależy od właściwej 
stymulacji przez bodźce dotykowe i 
przedsionkowo-proprioceptywne. Mózg w 
każdej chwili naszego życia  odbiera, 
segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. 
Gdy informacje te płyną bez większych 
zakłóceń, nie jesteśmy świadomi  ich 
istnienia tych skomplikowanych procesów 
zachodzących w naszym układzie 
nerwowym, a mających wpływ na nasze 
codzienne czynności jak np., mowa, 
planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, 
percepcję wzrokową.

85.14.F 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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59 264,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 000,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22 760,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 5 731,58 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 731,40 zł

2.4. Z innych źródeł 90 117,63 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 738,74 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

9 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

5 731,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 102 224,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 816,35 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 59 676,73 zł 15 738,74 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

33 397,20 zł 15 738,74 zł

19 943,65 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 335,88 zł 0,00 zł

1 Janowianka 8 683,20 zł

2 Julia Ożóg 5 868,70 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

19 843,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-11-29 10



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

15 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 13 740,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

13 740,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

69,44 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 740,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11 540,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 200,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 400,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Projekt Młodzi Nieustraszeni Zorganizowanie czasu wolnego 
młodzieży szkolnej

Gmina Janów Lubelski 5 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 680,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-11-29 13



X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Przemysław Momot Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-11-29
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-27

Ewa Dobrowolska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Przemysław Momot
Monika Powęzka
Maciej Kapica

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU- 
STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 
"SAS"
23-300 JANÓW LUBELSKI
JANA PAWŁA II 5 
0000184074

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 70 947,09 112 388,60

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 656,79 3 454,80

III. Inwestycje krótkoterminowe 70 290,30 108 933,80

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 70 947,09 112 388,60

PASYWA

A. Fundusz własny 67 667,75 107 347,00

I. Fundusz statutowy 2 910,30 2 910,30

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 64 757,45 104 436,70

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 279,34 5 041,60

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 279,34 5 041,60

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 70 947,09 112 388,60

Data zatwierdzenia: 2022-07-21
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikajacych z ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości oraz rozporzadzenia MF z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych podmiotów
nie bedących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

W roku obrotowym 2021 w majatku Stowarzyszenia nie wystapiły wartości niematerialne i prawne. 

Stowarzyszenie nie posiada gruntów uzytkowanych wieczyście 

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych  umów nie wystepuja.

Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie wystepują.

Kapitał podstawowy w całości jest własnością Stowarzyszenia.

Kapitały zapasowe i rezerwowe nie wystepują.

W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.

Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.

Zobowiązania długoterminowe nie wystepują.

Zobowiązania zabezpieczone na majatku Stowarzyszenia nie występują.

Zobowiązania warunkowe nie występują.

 

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.Koszty realizacji zadań statutowych ogółem: 53. 340,85

w tym:

Projekty lokalne 33.393,65

W tym praca wolontariatu 2.600,00

Zadania zrealizowane z 1% :15.738,74

Wydatki sponsorowane 4.208,46
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2. Koszty administracyjne: 6.333,89

3. Pozostałe koszty operacyjne: 1,99

Ogółem koszty: 59.676,73

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Przychody z działalności stautowej ogółem: 

W tym-projekty lokalne: 34.360,00

   w tym praca wolontariatu: 2.600,00

Nawiązki sądowe :1.500,00

darowizny: 4.231,40

Składki: 0,00

1% PDOF 59.264,40

2. Wynik dodatni roku ubiegłego: 64.757,45

3. Pozostałe przychody operayjne: 0,18

Ogółem przychody: 164.113,43

 

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1% 59.264,40

Zadania zrealizowane z tytułu 1%: 15.738,74.

Realizacja celów statutowych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Wynik finansowy dodatni w kwocie 104.436,70 zł zgodnie z art. 17 pkt 1 ust 4 ustawy o PDOP przeznaczony zostanie na realizację celów
statutowych.

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-07-21

Ewa Dobrowolska
Przemysław Momot 
Monika Powęzka 
Maciej Kapica

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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