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'

Roczne upro§zczone §prawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za

rok

2015

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
Vł trakcie wypełniania farmuiarza istnieje możiiwośćdodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myŚlnika (-).

ata zamleszcrenla sprawozdanla
;.ffi,2015

organizacji pożytku publicznego
Nazwa organizacji

SToWARZYSZENlE,,EccE HoMo"

Adres siedziby i dane
,ina M,żoRY

Nl telefonu 602 248 717

ljs.owośćŹoRY

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze

28.t2.2ol1

Data uzyskania statusu organizacji pożytku

.

Numer REGON

Skład organu zarządzającego organizacji

ieży wpisoc imiono, nazwiska oraz inJormacje o funkcji
nionej przez poszczególnych członków organu
zndzniarpaal

MAŁGORZATA KULOSA
URSZULA RASZCZYK
ROMAN KRAWCZYK

Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
ieży wpisać imiona, nazwisko oraz informocje o funkeji
nionej przez poszczególnych członków orgonu kontroli lub
lzoru)

działalnościorganizacji pożytku publicunegio w okresie sprawozdawczym

tOGRAMYl.0pis działalnościpożytku pub!icznego
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(AKCJE CHARYTAWWNE, PROGRAMY

GMlNY, DARoWIZNY).
2.REALlzAcJA ZADAŃ PUBLlczNYcH WsPlERANYCH PRZEZ BUDZET MlAsTA Żoay z ZAKRESU KULTURY, SZTUKl

l

ULnKUl\Y ULIEULlLl WA l\AKUuUWE(]U
a) PlKNlK RoDZlNNY U ŚW, BRATA ALBERTA PT. ,,RoDZlNNE SPoTKANlE Z FoLKLoREM

PRoGRAM PlKNlKU oBEJMoWAŁ WYSTĘP KAPELlzE
MUzYcZNYcH, KoNKiJRs PLASTYCZNY DLA DzlEci.

Śąsrn lM

Ś4srlnł" - 30.08.2015,

J, PoLoKA,PREZENTACJĘ

MŁoDYcH TALENTÓW

NAszEGo BoGA" NA PoDSTAW|E SZTUKl KARoLA WoJTYŁY W WYKoNANlu DZlEcl
MŁoDzlEży zoRsKlcH szKóŁ. UDzlAŁ WzlĘŁo 20 MŁoDycH ARTysTow. IREMlERA MlAŁA MlEJscE
29.08.2015 ,złŚ wYstęe NA scENlE MoK - 26l27.09.2ot5.
b) SPEKTAKL,,BRAT

l

3.REAL|ZACJA ZADANlA PUBLlczNEGo WsPlERANEGo PRzEz BUDZET MlAsTA Żoav z ZAKREsU PoMocY
SPoŁECZNEJ PN. ,,PoMoc RoDZlNoM l oSoBoM W TRUDNEJ 5YTUACJl ZYcloWEJ oRAZ WYRÓWNYWANIE
sZANs TYCH RoDZlN". PoMoc oBEJMoWAŁA DWA PRoGRAMY zvwtrloŚclowE: a) PRoGRAM oPERACYJNY
poDpRoGRAM 2015 WspoŁFlNANSoWANv Z EURopEJsKlEGo FUNDUsZU
poMoc ZyWNoścloW

-zlla

^2074 (FEAD) o1.o5,2015
NAJBARDZlEJ PoTRzEBUJĄCYM

- 30.04.2016, W RAMACH PoPZ PoMocY UDZlELoNo 217
zoR
DoDATKoWo
109 DZlEcloM Do LAT 18. z MAGAZvNoW śLĄsKlEGo
oRAz
osoBoM MlEsZKAŃcoM
pRzyWlEZloNo
lWyDANo 2t769,86 xe . zywtvoścl NA KWoTĘ 58783,29
BANKU ZyWNoścl w cHoRZoWlE
zŁ.
b) PRoGRAM EMBARGo

- WARZYWA l owocE. W RAMACH PRoGRAMU PRZYWlEZloNo 2300 KG.

JABŁEK

.

W

NASZEJ PARAFll WYDANo 1000 KG. DLA 35 RoDzlN.

Opis głównych
! -pIzeL
ldldn pouJętycll
[,

|-a-

3anizację

c)

CZTERoDNloWE ,,WARSZTAry KULlNARNE" zoRGANlZoWANE zr

W RAMACH pRoGF.AMU opERAcy.JNEGo poMoc zywltośclowA

-

ŚĘsrlv BANKlEM ZYWNoŚcl
poDpRoGRAM 2015
- BALU
oRAz zruęć nnswczNo - MUZyczNycH

4. oRGANIZACJA: a)ZĄĘĆ DLA DZlEcl W cZAslE FERll ZlMoWYcH oD 31.01- 4.02.2015

KARNAWAŁoWEGo DLA 40 DZlEcl , wylśctłDo KlNA DLA 25 DZlEcl
nl ]Ę n7lral
^

o)zruĘć DLA 40 DzlEcl W cZASlE WAKAcJI oD 11.08, - 19.08,2015 . SpoTKANlA oBEJMoWAŁy wARSZTATv
MUZvcZNE l pLASTycZNE, WyjśclE Do KlNA, oGNlsKo W pARKU plAsKoWNlA
Z PlECZEt,JlEl,ł! KIEŁBASY, PRZEJAZDZKA BRYCZKĄ JAZDA KONNA, GRY

lZABAWY RUCHO\A"E, SPOTKANłA ZE

STRAZAKAMl l PoLlCIANTAMl z NAUKĄ UDZlELANlA PlERWSZEJ PoMocY, zAcHoWANlA BEzPlEczEŃsrwł tla
DRoDzE l NAD WoDĄ, wysTĘp DzlEclĘcEJ xłprtt cóRnLsKlEJ z KoNlAKoWA, ZAIoZNANlE z GoRALsKlMl
lNSTRUM ENTAMl MUZYCZNYMl,
5. WSPOŁORGAN|ZACJA

b)

: a)

Vll EDYCJl FEST|WALU ,,VENlTE ADOREMUS"

lX EDycJl FESTIWALU rwónczoścl RELIGIJNEJ

,,FIDE ET

- 04.01, 2015

AMoRE" oD SlERpNlA oo płżoztrRrulKA 2015

R.

W

KONCERT ,,MEiN GOTT WARUM iiAST DU MiCH VERi_ASSER" 04.09.2015, KoNcERT MUZyKl KAMERALNEJ ,,JASNA żEGLUGA" - REclTAL plEsNl Do TEKSToW JoSEpHA VoN
EIcHENDoRFF^_27.og,zl75, llKoNFERENcJĘ NAuKoWĄ ,,WoKóŁ KoNcEpcJlzDRoWlA U św.HlLDEGARDv z

RAMACij FEST|WALU WSPOŁORGAN|ZOWANO;

BlNGEN" - 03.10.20].5
c) PROMOCJ| KS|ĄZEK KS, W|ESŁAWA HUDKA ,,WIERSZE" - 08,03.2015

d)WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH ,,STUD|UM RZEcZYWlSToŚcl" WoJclEcHA KAZ|M|ERCZAKA
22.03.2015

oD

15

-

e)WSPARC|E F|NANSOWE WlELOAUTORSK|EJ MONOGRAFll NAUKOWEJ ZOK^ZJI80 ROCZN|CY URODZ|N KS.
PRoF.DR. HAB. lRENEUSZA PAWLAKA ,,CANTARE AMANT|S EsT".

nr

Zasięg ter$orialny fakĘcznie prowadzonej
ez organizację działalnościpożytku pu blicznego
.

|e4 wskazń jednq lub więej pazycji)

X

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś,przysiółek)

E

gmina

D

!

kilka gmin

D tilła województw

X

powiat

D

fJ

t<itt<a

województwo

D

powiatów

cały kraj
poza granicami kraju

nformacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji
dznlon organlzac]l w okresl
lwozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

1400

Osoby prawne

0

Iezy oszacowac llczDę odDlorcow

. lnformacje na temat innych
i wymienionych w pkt 2.1)

nle

:iorców, na rzecz których
;anizacja działała
zwierzęta, zabytki)

nformacja dotycząca przedmiotu działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego organizaciiw okresie

Organizacja prowadziła działalnośćnieodpłatną pożytku publicznego

.

. Należy wskazać nie więcei niż trzy najważniejsze, pod

lędem wielkości wydatkowonych środków, sfery działaI ności
ttku publicznego, o których mowo w art. 4 ust.7 ustawy
io 24 kwietnio 2003 r. o działalnościpożytku publicznego
volontariacie (Dz. U. z 2070 r. Nr 234, poz. 1536, z późn,
i,
,

zaczynajqc oci naiwożniejszej wraz z otinoszqcym się rio

przedmiotem dzi ałalność

TAK

Sfera działalnościpożytku

oubliczneso
Pomoc społeczna w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowj oraz wyrównywa nie
szans Ęch rodzin i osób

D--ai*ia+

n.i^}^l^^:^i

KOD PKD:88.99.2
POMOC SPOŁECZNA OBEJMOWAŁA:

PRoWADZENlE DZ|AŁALNoścl
CHARYTATYWNEJ POLEGNĄCEJ NA
RÓZNYCH FORMACH WSPlERANlA
LUDZ| NAJBARDZ|EJ POTRZEBUJĄCYCH W
RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ. REAL|ZACJA

PRoGRAMÓW ŻYwruośclowycH :
PROGRAM OPERACYJNY POMOC
żywruośctowA- poDpRoGRAM 2015

WSPÓŁF|NANSOWANY PRZEZ EUROPEJSK|
FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZ|EJ
POTRZEBUJĄCYCM (FEAD) ORAZ PROGRAM
EMBARGO (DYSTRYBUCJA WARZYW l

owocÓW). WzMAcNlANlE
SAMoDZlELNoŚcl l KoMPETENCJl W
PROWADZENlU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO POPRZEZ WARSZTATY
KULlNARNE. WsPlERANlE RoDzlN
Wl ELoDZl ETNYCH oRAZ LUDzl z
DYSFUNKCJAMl FlzYcZNYMl l

PsYcHlcZNYMl, lNTEGRACJA ŚRoDoWlsKA
LoKALNEGo,

3

nr
KOD PKD:90.01,Z
DZ|AŁALNOŚĆ TA ZW|ĄZANA BYŁA Z
WYSTAWIAN l EM PRzEDsTAWl E Ń
ARTYSWCZNYCH l WYSTAWY PRAC
PLASTYCZNYCH.

OBEJMOWAŁA

:

ZORGAN|ZOWANIE

l

WYSTAW|AN l E PRZE DsTAWl EN lA
TEATRALNEGO,,BRAT NASZEGO BOGA" NA
PODSTAWIE DMMATU KAROLA WOJTYŁYZ

UDzlAŁEM DZlEcl l MŁoDZlEŻY Żonsxlcrt
Ę KONCERTÓW
W RAMACH FESTIWALU TWÓRCZOŚC|
SZKÓŁ. WSPÓŁORGAN|ZACI

Kultura, sztuka , ochrona dóbr

kultury i dziedzictwa narodowego

REL|GIJNEJ F|DE ET AMoRE
KONCERTU MEIN GOTT WARUM HAST DU
MlcH VERLASSEN,
- KONCERTU MUZYK| KAMERALNEJ
JASNA Źre luen - REclTAt PlEŚNl Do
TEKSTÓW JOSEPHA VON ElCHENDORFFA
WSPÓŁORGANIZACIĘ KONCERTU KOLĘD
,, VENlTE ADoREMUs",
_

oRGANlZAcJĘ WSTĘPU DzlEclĘcEJ KAPEL|
GÓRA§KIEJ z KoNlAKoWA.
oRGANlZAc,Ę PlKNl KU RoDzlN NEGo
Z WYSTĘPEM ,,KAPELIZE ŚĘsKA" lM.
JÓZEFA,

PoLoKA.

ZORGANIZOWAN|E WYSTAWY PRAC
PRASTYCZNYCH MŁODEGO ARTYSTY.
KOD PKD:85.59.B

DzlAŁALNoŚĆ 1 2yyl4zANA BYŁA
z RoZW|JANlEM ZAlNTERESoWAŃ
WŁASNYCH DZlECl SZCZEGÓLNlE POPRZEZ
WARSZrATY MUZYCZNE DLA DZlEcl
( Z WYKoRZYSTANlEM DZlEclĘcYcH
NSTRUM ENTÓw pnrusy.lNYCH oRAZ
zAPozNANlEM Z GÓRA§K| Ml
l NSTRUMENTAM l M UZYCZNYMl),
l

Wypoczynek dzieci i młodzieży

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZlECl Z
WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH TECHN|K
PLASTYCZNYCH , GRY l ZABAWY RUCHOWE,
KURsY UDzlELANlA PlERWSZEJ PoMocY
ORAZ ZACHOWANlA BEZPIECZEŃSTWA NA
DRODZE l NAD WODĄ ORAZ JAZDA KONNA.
DZ|AŁANIA TE BYŁY PROWADZONE

W cZAslE WAKACYJNYCH lZlMoWYcH

sPoTKAŃ zDZEĆM| PRZY PARAFI|
z UWZGLĘDNlENlEM DzlEclz RoDZlN
NYCH, ZAGROZONYCH
Z
UK|ERUNKoWAN|EM NA WSPoMAGANIE
ROZWOJU EMOCJONALEGO.

DYSFU

N KCYJ

PAToLoGlĄ sPoŁ€czNĄ

nformacja dotycząca przedmiotu działalnościodpłatnej pożwku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

.

Organizaeja prowadziła działalnośćodpłatną pożytku publieznego

NlE

Sfera działalnościpożytku

publiczneeo

. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
lęd em wielkości wydatkowonych środków, sfery działol ności

4

przed miot działal ności

nr

,ytku pubiicznego, o których mowa w ort.4

ia

ust,i ustawy

24 kwietnia 200j r, o działolnościpożytku publicznego

lnformacja dotycząca działalnościtospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

L.

NlE

Orga nizacja prowadziła działa lnośćgospodarczą

podarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w
esie sprawozdawczym, g także kodu/ów ' ;;:1 :l1;):'
nw i a d aj qcego/ych tej d zi ałol ności. J e śli orgo n izacj o
wadzi więcej fiiż 3 radzaie dziatalności gospadarczej wg
;yfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech
wnych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
|ów), zacrynajqc od głównego przedmiotu dzialalności

Ęólne

Przedmiot i opis działalności

Numer Kodu

\. Należy podać informację na temdt przedmiotu działalności

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

informacje o uzyskanych prryGhodach i poniesionych kosaach w okresie sprawozdawczym

lnformacja o przychodach organizacji

,,

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków

35409,27 zł

i strat)

35271,57 zł

Przychody z działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalnościodpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

Przychody z działalnościgospodarczej

Urvv ll

Pozostale przychody (w tym przychody finansowe)

t37,7O zl

l. Łączna

}.

kwota dotacji ze źrodełpublicznych ogółem

19 750,00 zl

Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

4720,0O zł

lnformacja o kosztach organizacii
L.

Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków

!.

lnformacja o poniesionych kosztach:

Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego
Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnościpożytku publicznego

i strat)

Z836t,49 zł

28 t25.39 zl
0,00 zł

Koszty z tytułu prowadzenia działalnościgospodarczej

0,00 zł

Koszty administracyjne

236,LO zl

Pozostale koszty (w tym koszty finansowe

0,00 zl

Wynik finansowy na caiości ciziałainościorganizacji pożytku publicznego
okresie sprawozdawczym
5

7 O47,78 zł

nformacie o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych środków

.
.

Przychody z 1% podatku

3747,70 zl

Wysokośćkwoty pochodzącĄz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
sprawozdawczym ogółem

2836,00 zł

,esie

. Działania, na które wydatkowano środkipochodzące z t% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w
zególności określone w pkt l1.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

-

PRoGRAM oPERACYJNY PoMoc ŻywruoŚclowA

500

FEAD 2015 (TRANSPoRTŹYWNoŚcl

WSPÓŁoRGAN|ZACJA KoNCERTU MUZYK| KAMERALNEJ JASNA Źre
WAKACYJNE SPoTKAN|A DLA DZlEcl - WYJśclE Do KlNA

luea

Korzystanie z uprawnień w oliresie sprawozdawczym

o z podatku dochodowego od osób prawnych
z

1339,00 zł.

podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cytvilnoprawnych

)rganizacja korzystała z następujących zwolnień

z podatku od towarow i usług

leży wskazać jednq lub więcej pozycji wraz z kwotq
,znanego zwoinienia)

'

z opłaty skarbowej
z opłot sqdowych
z innych zwolnień

-> jakich?

J
Organizacja korzystała

z

:wizji ( Dz. U. z 2O1t r.

43, poz. 226, z poźn, zm.|

nie korzystała

prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
:licznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalnościnieodpłatnej pożytku
nie
rlicznego, zgodnie z art,23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia !992 r. o radiofonii i
N r

własność
Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
lsnościlub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach

cdmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierźawy lub użyczenia i
ysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:
Ieży wskazdć

uzytkowanie Wieczyste
najem

uzytkowanie

o użyczenie

jedną lub więcej pozycji)

dzierżawa

nie korzystała
,ersonel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdaw€zym
rracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprarvnej
. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
ńpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w orgonizacji na podstawie stosunku pracy (etot
częśćetatu) w okresie sprawozdawczym,

nawet jeśliobecnie nie sq już zdtrudnione w orgonizacji)

6

0

osób

,00

zł

,00

zł

,00

zl

nr

!. Przeciętna |iczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
leliczeniu na pełne etaty

y ckreślićprz€ciętne zgtl,udnienie należy zsumovłać wszystkie cscb,i zctrudnicne na pcdstav/ie stasunku
cy w poszczególnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wroz z ułamkami odpowiadajqcymi części

tu, np, 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej nd pół etotu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy
lzielić przez 72.
do7

1

osób

Il ! l

członkowie

tak

Organizacja posiada członków

23
!. Liczba

etatów

i

l. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy rywilnoprawnej

t,

0

członków organizacji w8 stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

osób fizycznych

0

osób prawnych

Wolontariat w okresie sprawozdawczym
.. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
odnie z ustowq z dnio 24 kwietnia 2003 r, o dziołalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami sq osoby
<onujqce nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz orgonizocji, niezoleżnie oci iego, czy sq io osoby niezwiqzane z organizacjq,
władz

tak

!. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym
żdy wolontariusz powinien być liczony tYlko roz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
-,,,^-)^,,,--,,A
qlvv.uudL.y|,1

i }-^.,,
l Lzuru

18 osób

^,^?,,|
PluLy,

Wynagrodzenia w okresle sprawozdawcrym
.ączna kwota wyna8rodzeń (brutto} wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
z

tytułu umÓw o pracę

z

tytułu umów c,/wilnoprawnych

0,00

zł

0,00

zl

4000,00 zł

Wysokośćprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)wypłaconego pracownikom organizacji,

4000,00 zl

iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadcząrym
na

Wysokośćnarwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)wypłaconego pracownikom organizacji,
iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym

0,00

na

lnformacja o działalnościzleconej organizacii pożytku publicznego przez organy administracii publicznej w okre§ie
awozdawczvm
Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu

,ytorialnego

nie

W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
ministracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

nie

.

lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacii przez organy admlnistracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Organ kontrolujący

Liczba kontroli

URZĄD MIASTA ŻORY

2

zł

nr
Dodatkowe informacie

żna wpisoć w poniższe pole inne informacje, kóryml orgonizacja chciałaby podzielić

się z

opiniq publicznq)

Crytelny podpis osoby upoważnionej
tub podpisy osób upowaźnionych do
składania oświadęeń woli w imieniu
or8anlzacll

Data wypełnienia sprawozdania

06.05.2016
(dd.mm.rrrr)

(imię i nazwisko)
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.

ry|Ę 99.1.1/,1.4.1.1Ę Fpgg,n.?{ąSCOcSC
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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa w ań. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tyrn nr.in. dla nieprowadzących działalnościgospodarczej stowarzyszeń, związków zawcCc:rych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

s po !,ządz

ony za okres al.
.

Q

1,?9.'1 §:,9]..

.?,?Q.1.5

]

.

jednosil<a obliczeniowa: .

A.

Dane za rcrk

lYyszczególnienie

\łi iersz

Przychociy porlstar','orvej tlziała nr-r(ci nera r,ri n t,i i zrórvriartc z nirn i,
tT

l

w tvm:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartośćdodatnia, zmniejszenie -

B.

wartośćuiemna)
Kc srt;v po"is alł,.;w, ej

I

Amofizacia

il

t

ciz

ialai

n osc

i

0

!.l

łra. y.j 1l e.1

Zużycie materiałów i energii

III.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

ll

Pozostałe koszĘ

7

C.

i}ClZOStałt-' plzl,,c}:od_v

2o15

2014

35 271,57

18 361,60

28 361,49

11 661,73

28 125,39

11 651,73

236,10
137,70

10,00
44,16

7 047,7B

6 744,03

,,v ivlTt:

i z,iski.

.Pl-N

- aktualizacja wartości aktywów

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym:
- akllalizacja wartości aktyłr,ów

E.

Podatek dochodou,y

l..

Wynilł finatlsorv1, nętii] og(ir,clx ( A. - it -.- -}- L,). v/ |/ 1ii
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartośćdodatnia)
Nadwyżka kosźów nad przychodami (wartość u
)

l

il.

:

\

*',iil;it§

3iURo OBRACHUNKOWE
Bożena OLeksiń.ska

Ą,,łclsr<a Polskląo 4, Pańer, Pokói 17

ai,*)

|L,

W,$^ffi#"*

"T'

;

139,1.11

?

(Data i podpis osoby, Kórej powiezono prowadzenie ksiąg

rachunkowych)

()qY,T,
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05,0r"ib

fitf*1$,.

,1;,,1?ii? i I; H l;

ii g l?ili

Kft5;00Słałji!;5ż

*

i

,

(Data i podpis ki€rownika jednb§tki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, Wszystkich,członkóW tego organu)
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Aktyin;a trvrałe, w t}fil:

R,

.Ąlrtywa

I

oŁ,!l:{.iti}v7e,

--l.*_-
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722,tiI
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na
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2731
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(Data i 2odpis osOby, której powiezono prowadżenie ksiąg
rachur:ilortyc!,r)

STOWAKZYSZENIE
,ECCE Ho§.to"

44-Z4O Źory, ul. Jodłowa 12
NlP 651X714175 Regon 242840630

(Data i podpis kierownika jednosiki, a j§żśli].dno§tką

' Cłr*bnL
,-ł /-Ź,
|,rl-n,,,/./4 z-*łl
ti^W*^- MAłłrrłuu.

a

Ursz,/o. furr^
$,"{*^"

Druliowane pio§ramem BILANS Gofin 2015 Wydawnlctwa Podatkowego GoRN - wwr.Biians.Gofin,pl

INFORMACJA DODATKOWA
ZA2015

RoK

Stowarzyszenie ,,ECCE HOMO" z siedzibąw Zorachul. Jodłowa 12,
zaĘestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000405852

Podstawowym celem jednostki jest dbanie o wszechstronny rozwój człowieka:
wspomaganię rozwoju i ochrona praw dzięci i młodziezy, wyrównywanie szans
grup dys krymi no wanych sp ołe cz nie,prze clw dzińante p at o o g i o m sp ołe czny m,
integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych,ochrona i promocja
zdrowia oraz działanianarzęcz kultury i rozwoju duchowego.
1

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.20I5r.
2. Aktywa obejmuj ąvryłącznie majątek obrotowy, na który składają się

środkipienięzne. Rzeczowego maj ątku trwałego Stowarzyszenie
nie posiada.
3. Pasywa obejmująkapitały własne, to jest: fundusz statutowy oraz dodatni
wynik finansowy zarok obrotowy.
4. Stowarzyszenie sporządzaporównawczy wanant rachunku zysków i strat.
5. Aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
6. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań warunkowych, nie udzielało gwarancji
ani poręczeń.

STOWARZYSZ,ENIE
6,g'l),Ldźv

"EccE HoMo"

44-240 żory, ul, Jodłowa 12

NlP 651171d175 Begon 242840630

BIU§q oBRAcHUNKoWE
Bożena oleksińska

Al. Wojska PoIskiogo 4, Pader, Pokój 17
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