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A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o. 30-039 Kraków, ul, Jozefftow 2l4

SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z B AD ANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zebr ania Członków Polskie go Stowarryszenia na Rzecz O só b
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

Sp rawozdanie z b adania roczne go § prawo zdania finans owe go

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi
z siedzibąw Juszczynie, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
rachunek zysków i strat zarok obrotowy od 01.01 .2017 r. do 3Ll2.20I7 r. oraz informacja
dodatkowa zaliterająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje
i objaśnieni a (,, spraw ozdanie finansow e " ).

Odpowiedziąlność Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnospralłnością
Intelektuąlną Koło w Zawoi za sprawozdanie finansowe

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zawoijest odpowiedzialny zasporządzenie, na podstawie prańdłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie
z ptzepisarrli ustawy z dńa 29 wrześńa 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 t. poz. 395)
(,,ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz
innymi obowią7ującymi przepisami prawa a także statutem Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zavłoi. Zarząd Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi jest
również odpowiedzialny zakontrolę wewnętrzną którą uznaje zaniezbędną dla sporządzenta
sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego znieksztńcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi jest zobowiązarty do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidztane w ustawie
o rachunkowości.

Odpow iedzialno ś ć bie głe go r ew identa

Naszym zadanięmbyło wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachuŃowości i przyjętymi zasadami
(polityk{ rachunkowości.
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A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o. 30-039 Kraków, ul. Józęfltów 2l4

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z ż0I7 roku poz. 1089) (,,ustawa o biegĘch
rewidentach"),

- Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych
Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 278315212015 Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. zpóźn. zm.) w zńązku z uchwaŁą
nr 204ll37a/2018 z dnia 5 malla 2018 r. w sprawie krajowych standardów
wykonywania zawodu.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowańa
przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że
sprawozdanie fi nansowe nie zańer a istotne go znieksńałcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur słuzących uzyskaniu dowodów badania
kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zaLeży od osądu
biegłego rewidenta, w tym od oceny tyzyka istotnego zńeksńńcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły
rewident bierze pod uwagę dzińanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym
sporząclzania i rzetelnej prezentacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi sprawozdania finansowego, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś
vłyrużenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawo| Badanie obejmuje także
ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachuŃowości, racjonalności ustalonych
przęz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zawoi wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentĘi sprawozdania
finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przysńej rentowności Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi arti
efektyrłmości lub skuteczności prowadzenia spraw Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi ptzez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi obecnie lub
w przyszłości.

Wyrazamy przekonanie, że uzyskafię przez nas dowody badania stanowią wystarczającą
i odpowiednią podstawę do wyrażen ia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone ro czne sprawozdanie finans owe :

- przedstawia rzętelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi na dzień 3I.I2.20I7 r. orazjej wyniku finansoweg o za rok obrotowy od
0I.0I.20I7 r. do 3I.I2.20l7 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (poli§ką) rachunkowości,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
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A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o. 30-039 Kraków, u|. Jozefitow żl4

jest zgodne co do formy i treści z obowiryującymi
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
i statutem.

Polskie Stowarzyszenie na
w Zavłoi przepisami prawa

Danuta Drobniak, nr w rejestrze 9578

d*ł^
KluczYwy B iegĘ Rewident

Dzińający w imieniu:

A.M. Jesiolowscy - Finanse Sp. z o.o., nr firmy 2556
30-039 Krakówo ul. Józefitów 2l4

Data spraw ozdanta z badania: 2 4.0 4.2018r.
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A.M. Jesioluł,sc.ł - }'itnnł-e Sp. l o.o,
30439 Kraków, ul. Józetjtów 2/4

nr firmy audytorskiej 2556
tel./fax. |2 / 121 15 82,423 22 41
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L, .Polskie'Stowarzyszenie nó Rzecz osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Zawoi, 34-23!
Juszczyn 542 B;
koło jest zarejestrowane w sądzie Rejonowym dla krakowa - Śródmieścia w krakowie, xll wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS - 0000336571
Data rejestracji - 14.09.2009 r.

2. okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01,201 7 r, do 31.!2.2OL7 r.

4, Jednostka sporządza bilans dla jednostek, o których mowa W art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24kwietnia
2003 roku o działalnoŚci PożYtku Publicznego i o wolontariacie według wzoru z zalącznika nr 6 do
ustawy o rachunkowości;

Jednostka sPorządza rachunek zysków I strat dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według w.oru
z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości;

Jednostka sPorządza informację dodatkową określoną w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości;

Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych;

Jednostka dokonuje WYcenY aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie
wYtworzenia oraz W kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty;

5, SPrawozdanie sPorządzon o PrzY załoŻeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej
12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okolicznoŚci, które wskazywałyby na istnienie powaźnych zagrożeń dla
kontyn uowania przez organizację działalności,

6. Metody wyceny aktywów i pasywów, które jednostka zastosowała:

- Środki trwałe - wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
- Zapasy materiałów - wg rzeczywistych cen zakupu
- Należności - wg kwoty wymagającej zapłaty
- Zobowiązania - wg kwoty wymagającej zapłaty
- Środki pieniężne - wg wartości nominalnej
- Fundusze własne oraz pozostałe składniki aktywów i pasywów - wg wartości nominalnej;

Metodą amortYzacji Środków trwałych jest metoda liniowa z uwzględnieniern stawek określonych
w wykazie.
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BILANs
rlla jetlnostelt, o któryclh mo§'a w art. '] ust- 2 ustauy z dnla 24 krvietnia 2003 r. o tlziałalnrlśoi poĄ,tku prrbiicznego i tl rvolontariaoie.

z t,l'Yjątkiem sPÓłek kapilałorvych, oraz jednostek, o kt(lrych molvtl w art, 3 ust. _; ltr l i 2 Lej ustńy

sporządziany na dzień . ..91..1.?.?91.7.r.. . .

eŁÓrilxv K§ł§6oł{Y K,OŁ,
Złrządu
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jednostka obliczeniowa . . .ZŁ.

A. l: Akffia'!rygłó-' .,'- ", ] ].-i'.',;=,..-, I-=TEE=]F= 'gg4tl.g;o6 456 796,6B
I Wartości niematerialne i prawne 11 466,78 8 266,86
il. Rzeczowe akĘwa trwałe 3B3 352,88 448 529,82
III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje dfu§oterminowe
V. Dfugotermin ow ę rozliczęnia międzyokresowe
B. kPa:,ób, o*e' 92 846,42 78 241,33
I. Zapasy

II, Nalężności krótkoterminowę
III. Inwestycj e krótkotęrminowę 80 008,08 78 241,33
ry. Krótkotęrmin ow ę rozliczęnia międzyokresowe 2 838.34

ś

, PAS\.WA _ ili..,.. l9.9iJ;]Vol?Jv I

.::::-:|:|1,::|:, il|=lll
a:i:-.:: |) i ]lli.i:j]:::::: L.

:Ai,' .,Fundusz.własny 472|489;|66 434253:18
L Fundusz statutowy 674 649.45 674 649,45
II. pozostałe fundusze
III. Zysk (shata) z lat ubiegĘch -262159,79
IV. Zysk (strata) netto -262159,79 21763,52
B. Zobo*viązania i rezerwy na zobowiązania 75176,42
I Rezęrwy na zobowiązania
il Z ob ow iązania dfu go terminowe
m. Zob ow iązania krótkotęrminowę
IV. Rozliczenia międźyokresowe 75176,42 100 784,83
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RACHUNEK ZY§KÓw t STRAT
dla jednosteĘ o których mowa w art. 3 ust. 2 wtawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zwYjątkiemsPołekkaPitałowych,orazjednostek,októrychmowawart.3ust.3pktli2Ęustawy

§porządzony zaokre§, 91,Q'!,?91.7,:.31...1?,?"Q1.7

jednostka obliczeniowa . . Z!=. .

;,;Łrń;ł,

:;1
ż_a_

IT

::::A...i ż.:.8,ł,ą4.EĘ '3=,§'§'0,7;.ó_5
I. Przy chody z nięodpłatnej działalności pożytku publiczrrego 38 456,73
II. Przychody z odpłatrrej działalności poĄrtku publicznego

ru. Przychody z pozostŃej działalności statutowej 3 815 425,52 3 842 338,65
B, 3 815 813,25 3"8 rc,;l,g]
I. Koszfy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 16 025,73
II. Ęyq odpłatnej działalności pożytku publicznego

ru, Koszty pozostałej działalności stafutowej 3 8,15 813,25 3 869 720,20
.ll:' l Zy§k (śtrata) z działalńóŚci §tatutowći (A:; B) ,i,,; 

:' " 
i,i a',|., -3' 87| 

|, 7'
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E. KoszĘ działalności gorpod"..r.j

taĘośCi §Ospodarcze;' 1D =, E)l.. ;,::.l: ::1, 1: :. 1, "l, ; 
: o

G. KoszĘ ogólnógo zarządu 6 161,27 8,,352.39
liii@; i.*.,ł!ic )':
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:..,M. Zysk (strata) brritto (H + I-l,iI + K _ j':.,,,,,,,i '"..i;l' ,,. ,l]]]'.;,,],:,.,.l].,::,,],:] ,..] |,1,5§
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B!Ę 5rl:11_75_591
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lnformacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości: t{P 552-1!-79,59l

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące
emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie:
w roku obrotowym: nie dotyczy

2) kwota 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:
w roku obrotowym: nie dotyczy

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

t. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwaĘch.

a) wartości środków trwałych:

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowvch

Wartość początkowa roku
obrotowego

Zwiększenie z tyt,:
zakupu, aktualizacii

Zmniejszenia wartości
poczatkowei

stan na koniec roku
obrotoweso

środki trwałe razem: L L3L 357,96 L9L 567,99 L37 542,14 1 145 383,81

1) grunty

2) budynki 103 843,75 103 843,75

3) urządzenia techniczne 760 226,99 33 909,99 7 54ż,15 786 594,83

4) środki tran5portowe 143 365,00 117 658,00 115 890,00 145 133,00

5} inne środki Log 872,ż3 L09 8L2,23

6) środki trwałe w budowie 14 109,99 14 109,99 0,00

Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych

Dotychczasowe umorzenia
na początek roku
obrotowego

Zwiększenia
umoneń:
- doĘchczasowych,
- z zakupu

Zmniejszenie umoneń
wartości poczatkowei

stan na koniec roku
obrotoweso

umorzenie środków
trwałych razem: 748 005,08 72 28L,o6 L23 432,ts 696 853,99

1) gruntv

2) budynki 20 66t,L9 2 596,08 23 257,27

3) urzadzenia techniczne 554 794,2L 49 443,49 7 54ż,!5 596 695,55

4) środki transportowe I30 626,36 15 299,89 115 890,00 30 036,25

5) inne środki 47 923,3ż 4 94L,6o 46 864,92
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c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Pokkjc §tourarerłs:€,rri€ nE Eccr Orób
r llpholpnłnoćcir1 lnto*tualną Xoło w Zewo

*-ll1 Jueayn,Jungyn 542 3
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ldP 552-t,-75_59l

Wyszczególnienie wg pozycji
biIansowej

Wartość początkowa na rok
obrotowv

zwiększenia z t]/t.:

- zakupu,
- inne

Zmniejszenia wartości
niematerialnych
iprawnvch

stan na koniec roku
obrotoweqo

wartości niematerialne
i prawne razem: 47 942,03 2652,08 50 594,11

ProgramY komputerowe 31942,03 2 652,08 34 59Ą,IL

WNiP (Proiektv) 16 000,00 16 000,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

2. WartoŚĆ początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na
podstawie umÓW:

a) najmu

b) dzierżawy
c) innych umów (leasingu, użyczenia): 28 001,60 zł
d) razem w roku obrotowym: 28 001,60 zł

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:
prawa własności budynków i budowli
W roku obrotowym: nie dotyczy

#,
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Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowei

Dotychczasowe umorzenia
na początek roku
obrotoweeo

Zwiększenia
umorzeń;
- z zakupu
- inne

Zmniejszenie umorzeń
wartości początkowej

stan na koniec roku
obrotowego

umorzenie wartości
niematerialnych
i prawnych razem: 36 47s,z,5 5 852,00 42 327,25

Umorzenie programów
komputerowvch 31942,03 2652,08 34 594,Lt

Umorzenie WNiP (Projektów) 4 533,22 3 t99,92 7 733,74
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Wyszczególnienie

Przychody za rok:

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Przychody razem z tego: 3 8L5 425,52 100,00 3 915 861,84 100,00
1, Przychody działalności
statutowej, podstawowej
działalności operacyjnej
(składki członkowskie) 5 936,40 0,16 7 720,80 o,20
2. lnne przychody statutowe
podstawowej działa lności
operacyjnej z tego: 3 809 489,t2 99,84 3 834 617,85 97,92

a) dotacje i subwencie 3 708 7t7,oo 97,2o 3727 958,0! 95,20

b) pozostałe t00 772,!2 2,64 106 659,84 2,72
3. Przychody działalności
statutowej pożytku
publicznego (przy chody L%}

z tego: 0,00 0,00 38 456,73 0,98

a) działalności nieodpłatnei 0,00 0,00 38 456,73 0,98

b) działalności odpłatnej

4. Pozostałe przychody
operacyjne 0,00 0,00 35 066,46 0,90

5. Przychody finansowe

6. Zyski nadzwyczajne

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

..P.Jłskl§ §towslzylr€nic na eecz orób
z Nlepełno6pft,wnoścĘ lntelaktrnlną lob w Zaurci
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5) informacje o strukturze kosztów:

P(i,§i$€ litowar:ygzenie na raecz osób
r N}epeh,ołprałnością lntelelttualną Xob w Z.rrci

34Z?1 Juesyll,Juragyn 542 3
r|+43318r/1§ lo
fik§+,lO3387' 15 l0

NlP 552-1 5_75_59l

Wyszczególnienie

Koszty za rok:

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Koszty razem z tego: 4o77 585,3t 100,00 3 894 098,32 100,00

1. Koszty podstawowej
działalności operacyjnej,
realizacji poszczególnych zadań
statutowych z tego: 382t974,52 93,73 3 894 098,32 100,00

a) rehabilitacja i edukacja 3 815 813,25 93,58 3 869 720,20 99,37
b) koszty działalności pożytku
publicznego (koszty 1%) 0,00 0,00 1,6 025,73 0,4!

c. koszty ogólnoadministracVine 616t,27 0,15 8 352,39 o,22

2. Pozostałe koszty (operacyjne)
działal !ości statutowej 255 610,79 6,27

3. Koszty finansowe działa|ności
statutowej

4. Straty nadzwyczajne
działa lności statutowej
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8)

6)

7)

9)

10)

dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Fundusz statutowy
Stan na 3L,!2.2OL7 roku - 674 649,45 zł

SPosób wYdatkowa n ia Środ ków pochodząryc h z t% podatku dochod owego od osób fizycznych :

- faktura nr 82/!7 z dnia 20.03.2Ot7 roku - prace remontowe w ciągach komunikacyjnych w budynku
OREW Tarnawa Górna - kwota L6 025,73 zł

- na rachunku bankowym pozostała niewydatkowana kwota 22 43t,oo zl

Pozostałe przychody operacyjne:

- kwota 17 500,00 zł stanowi sPrzedaż mienia (zamortyzowanego środka trwałego), środki ze
sprzedaży zostaną wykorzystane na działalność statutową psoNl koło w zawoi,

- kwota tl-949,26 zł dotYczy odPisu równoległego do amortyzacji środków trwałych zakupionych
z dotacji.

Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

-Zarząd Koła PSONl w Zawoi poprzez uchwały zamierza pokryć stratę z lat ubiegłych funduszem
statutowym, a dodatnim wynikiem finansowym z2o!7 roku zasilić tenże fundusz.

opis zmiany sposobu prezentacji strat z lat ubiegłych w związku ze zmianą przepisów:

-Zarząd Koła PSONl w Zawoi w związku ze zmianą przepisów (nieobowiązujące Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku) postanowił, że potencjalne straty jak i zyski nie będą
PowiększaĆ kosztów i Przychodów przyszłych okresów ale będą miały wpływ na fundusz statutowy.
W sYtuacji utratY Środków na funduszu statutowym ewentualne straty z lat ubiegłych będą pokrywane
z przyszłych zysków.
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