
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 6 Nr lokalu 201

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-006 Poczta KATOWICE Nr telefonu 501351032

Nr faksu E-mail 
a.kruczek@kafos.org.pl

Strona www kafos.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-06-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27641337200000 6. Numer KRS 0000014434

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

Anna Kruczek Prezes TAK

Kazimierz Słobodzian Wiceprezes TAK

Iwona Płatek Wiceprezes TAK

Elżbieta Ferenc Członek Zarządu TAK

Elżbieta Markowska Członek Zarządu TAK

Ewa Dudkiewicz Członek Zarządu TAK

Norbert Kępiński Członek Zarządu 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

Jarosław Mencfel członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Teresa Siemionowicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Marian Natanek członek komisji 
rewizyjnej

TAK

ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "KAFOS"
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

840

80

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Katowicach (Oś. Tysiąclecia), Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 w Katowicach, Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej nr 6 w Katowicach, Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 w Katowicach, Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy „AGAPE” w Częstochowie prowadzące: Schronisko dla Bezdomnych w Lubojence, 
Schronisko dla Bezdomnych w Mariance, Bank Żywności w Częstochowie, Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta Koło Częstochowskie, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, 
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki i Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów,  
Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „TACY SAMI” w Częstochowie, 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie,  Fundacja 
Chrześcijańska „ADULLAM” w Częstochowie (2 placówki Fundacji),  Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana 
Pawła II w Częstochowie, Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior w Wojkowicach „Klub Aktywnego 
Seniora” w Psarach, Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire (Placówka w Kłomnicach i we 
Wręczycy Wielkiej), Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie, Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śl., Tyski Związek Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo, Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w Raciborzu, Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Klub Seniora 
„Michałkowice 60 PLUS;
- wydano 4 numery Biuletynu Klubu Seniorów.
- zorganizowano  Konferencję podsumowującą projekt..
Projekt został dofinansowany z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
2014 – 2020 (ASOS 2017).

2/ „Regionalne Forum Inkluzji Społecznej”

Projekt realizowany był we współpracy z Parytetowy Związkiem Socjalnym NRW. W ramach projektu 
odbyły się 2 seminaria polsko – niemieckie, których tematem przewodnim był problem włączenia 
społecznego osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnościami. Pomiędzy spotkania odbywały się spotkania i dyskusje dotyczące form i metod 
włączania zapisów Konwencji w warunkach naszego regionu i kraju. Istotnym elementem projektu było 
wydanie 3 numerów biuletynu FORUM w całości poświęconego różnym aspektom inkluzji społecznej.

Współpraca z innymi organizacjami w 2017:
- KAFOS uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach Wspólnoty Roboczej Związków 
Organizacji Socjalnych WRZOS (udział w Walnym Zebraniu WRZOS)
- KAFOS współpracował w wieloma organizacjami pozarządowymi, zarówno z terenu województwa 
śląskiego, jak i z całej Polski (federacje zrzeszone we WRZOS);

Udział KAFOS w gremiach i grupach roboczych działających w województwie śląskim:
- Komitet Monitorujący RPO województwa śląskiego na lata 2014 – 2020;
- Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Inne ważne przedsięwzięcia/wydarzenia:
- 02.06.2017r. Walne Zebranie KAFOS (przyjęto sprawozdania z działalności w 2015r.
- udział w licznych spotkaniach integracyjnych i okolicznościowych, uroczystościach rocznicowych i  
jubileuszowych na zaproszenie organizacji członkowskich KAFOS.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

W 2017 r. KAFOS 
realizował projekt „Nie 
tylko jesienne kolory 
samopomocy”.  Głównym 
celem projektu było 
zwiększenie dostępności 
do usług społecznych 
adresowanych do osób 
60+. W ramach projektu 
rozwinęła się samopomoc 
i samoorganizacja wśród 
osób starszych 
zamieszkujących 
województwo śląskie. 
Projekt realizowany był na 
terenie województwa 
śląskiego.
W ramach projektu 
zrealizowano szereg 
działań aktywizujący 
społecznie osoby starsze 
dotychczas nieaktywne 
społecznie. W ramach 
projektu organizowane 
były spotkania 
integracyjne w ramach 
Klubu Seniorów, spotkania 
edukacyjne oraz 
realizowana była oferta 
usług społecznych w 
obszarze kultury i 
rekreacji. Ponadto 
wydawany był biuletyn 
informacyjny dla osób 
starszych oraz 
zorganizowano Tydzień 
Samopomocy Osób 
Starszych w województwie 
Śląskim. W organizacje 
Tygodnia Samopomocy 
Osób Starszych włączyło 
się 30 organizacji i 
placówek socjalnych 
działających na rzecz osób 
starszych.

85.59.B
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2.4. Z innych źródeł 16 153,18 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -18 591,36 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 167 424,32 zł 303,80 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

160 711,84 zł 303,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

2,15 zł

6 710,33 zł

0,00 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 -25 249,84 zł
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 49 831,62 8 166,84

I Zapasy 0,00 0,00

1 Materiały 0,00 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 0,00

4 Towary 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00

II Należności krótkoterminowe 2 377,09 2 377,09

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3 Należności od pozostałych jednostek 2 377,09 2 377,09

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

1 920,78 1 920,78

c) inne 456,31 456,31

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 47 012,73 5 789,75

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 47 012,73 5 789,75

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47 012,73 5 789,75

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 47 012,73 5 789,75
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ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH "KAFOS"
40-006 KATOWICE
UL. WARSZAWSKA 6 201
0000014434

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek 
powiązanych

0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)

0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 10 508,35 6 710,33

I. Amortyzacja 0,00 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 2 575,32 2 171,40

III. Usługi obce 5 251,65 4 223,75

IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 1 180,60 0,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 500,78 315,18

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -10 508,35 -6 710,33

D. Pozostałe przychody operacyjne 105 755,48 142 174,48

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 105 755,48 142 174,48

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 105 755,48 142 120,48

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3. Inne przychody operacyjne 0,00 54,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 79 147,58 160 711,84

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 79 147,58 160 711,84

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 79 147,58 160 711,84

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 16 099,55 -25 247,69

G. Przychody finansowe 0,00 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2017-12-31
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 

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

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

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

0,00 0,00

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

i) inne 0,00 0,00

4 Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 0,00 0,00

PASYWA razem 49 831,62 8 166,84
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem KAFOS jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w wybranych zakresach pożytku publicznego 
wskazanych w/w Ustawie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

KAFOS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. integracje i wspieranie organizacji członkowskich,
2. świadczenie usług informacyjnych i poradniczych w zakresie działalności 
pożytku publicznego,
3. badanie potrzeb rynku usług społecznych i działalności organizacji 
pozarządowych,
4. szkolenia, seminaria, konferencje, forum,
5. promowanie różnorodnych form organizacji i wykonywania usług 
społecznych,
6. organizowanie wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych w 
obszarze działalności pożytku publicznego,
7. inicjowanie, koordynowanie, a także prowadzenie obsługi 
administracyjno - biurowej realizowanych programów własnych i 
wspólnych,
8. inicjowanie i uczestnictwo w realizacji programów prowadzonych z 
udziałem partnerów krajowych i zagranicznych,
9. współpracy z organami administracji rządowej , samorządowej, 
wyznaniowej w kraju i zagranicą na płaszczyźnie szeroko rozumianej 
problematyki pożytku publicznego oraz w sprawach odnoszących się do 
działalności organizacji członkowskich,
10. doradztwo i poradnictwo organizacyjną członkom związku,
11. promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy,
12. reprezentowanie na zewnątrz interesów organizacji członkowskich,
13. wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji członkowskich,
14. wykonywanie doraźnych świadczeń charytatywnych na rzecz osób 
potrzebujących pomocy społeczne

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017r. KAFOS realizował następujące projekty:

 „Nie tylko jesienne kolory samopomocy”.  Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do 
usług społecznych adresowanych do osób 60+. W ramach projektu rozwinęła się samopomoc i 
samoorganizacja wśród osób starszych zamieszkujących województwo śląskie. Projekt realizowany był 
na terenie województwa śląskiego.
Najważniejsze działania projektowe:
-  10 spotkań Klubu Seniorów, w których każdorazowo uczestniczyło średni 16 osób,
- odbyły się 5 spacerów miejskie w: Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Tarnowskich Górach i Chorzowie,  
podczas których odbywało się zwiedzanie miasta i poznawanie jego unikalnych walorów. W każdym 
spacerze uczestniczyło średnio 15 osób 60 +,
- Jesienny Złaz Seniorów (3 dniowy wyjazd do Krynicy zorganizowany dla 20 osób). Ideą przewodnią 
Złazu było pobudzenie talentów twórczych osób starszych. Tematem przewodnim była postać Nikifora, 
niepełnosprawnego twórcy amatora.  Wyjazd poprzedzony był warsztatem na temat rozwijania 
własnych kompetencji  i wrażliwości twórczej.
- 5 spotkań edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.
- Powiatowy Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych w Katowicach, Częstochowie i w powiecie 
będzińskim. W organizację przedsięwzięcia włączyło się 30 organizacji i placówek pomocowych, które 
zaoferowały różnorodne usługi wsparcia dla 835 osób 60 +, Organizacje, które zorganizowały „drzwi 
otwarte”: Bractwo Aktywnych Seniorów przy RJP nr 8 Osiedle Witosa w Katowicach, Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” w Czeladzi, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” w Katowicach prowadzące:(Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Katowicach – Piotrowicach, Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 w 
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w pkt 
1-32.

W 2017r. w ramach 
działalności nieodpłatnej 
KAFOS prowadził  
działalność na rzecz 
organizacji 
pozarządowych oraz 
podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3 Ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie. W ramach 
tego obszaru 
organizowane było 
szkolenia oraz doradztwo 
dla organizacji trzeciego 
sektora. Podejmowane 
były również działania 
integrujące organizacje 
członkowskie. Doradztwo 
dla organizacji świadczone 
było podczas osobistych 
spotkań z doradcami, 
drogą telefoniczną i 
elektroniczna. Działalność 
wspierające podmioty 
trzeciego sektora 
prowadzona była w 
siedzibie KAFOS oraz w 
siedzibach organizacji na 
terenie województwa 
śląskiego.

85.59.B

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "KAFOS"
40-006 KATOWICE
UL. WARSZAWSKA 6 201
0000014434

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2017 - 31.12.2017

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

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

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

OPIS  PRZYJĘTYCH  UPROSZCZEŃ  ZASAD  RACHUNKOWOŚCI  DLA JEDNOSTEK  MIKRO 

Sprawozdanie finansowe  Jednostka podjęła uchwałą Walnego Zebrania z dnia 03.06.2015 r. decyzję o 
sporządzaniu uproszczonego sprawozdania finansowego dla jednostek mikro – zgodnie z załącznikiem nr 4 do  
ustawy o rachunkowości. 

Jednostka spełnia warunki zaliczenia do jednostek mikro w rozumieniu art. 3 ust. 1a i 1b  ustawy o 
rachunkowości.

Sposób prowadzenia ksiąg - zastosowane uproszczenia dopuszczone z ustawą o rachunkowości. Art.7 ust.2a   
Jednostka mikro rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników 
aktywów pasywów.
Art.28a Jednostka dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie 
wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty.
Jednostka nie odnosi się przy wycenie aktywów i pasywów do wartości godziwej i  skorygowanej ceny nabycia.  

Art.46 ust.5  Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro – zgodne z  załącznikiem nr 4 
do ustawy o rachunkowości.
Art.48 ust.3  Jednostka nie sporządza informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz 
rachunku przepływów pieniężnych – o których mowa w art.48 ust. 1 ustawy. 
Jednostka dokonuje prezentacji  dodatkowych informacji określonych w załączniku nr 4 do ustawy w formie 
„Informacji uzupełniających do bilansu”.

OPIS  PRZYJĘTYCH  ZASAD  (POLITYKI)  RACHUNKOWOŚCI

Miejsce prowadzenia ksiąg Księgi rachunkowe prowadzone są przez zewnętrzne biuro rachunkowe - OPI Biuro 
Rachunkowości i Finansów Agnieszka Olbryś z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasna 28. 
Księgi rachunkowe przechowywane są na serwerach biura rachunkowego, dokumenty źródłowe 
przechowywane są w siedzibie stowarzyszenia w Katowicach, ul. Warszawska 6/201.
Sposób prowadzenia ksiąg  Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerowego systemu 
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
80,00 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)

6,00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

6,00 osób
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- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 441,80 0,00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

AKTYWA razem 49 831,62 8 166,84

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 49 170,25 7 821,23

I Kapitał (fundusz) podstawowy 33 071,07 33 071,07

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0,00 0,00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

0,00 0,00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 16 099,18 -25 249,84

VII Zysk (strata) netto 0,00 0,00

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 661,37 345,61

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e) inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 661,37 345,61

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 661,37 345,61

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 661,37 345,61

- do 12 miesięcy 661,37 345,61

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00
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BILANS
sporządzony na dzień: 2017-12-31

ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH "KAFOS"
40-006 KATOWICE
UL. WARSZAWSKA 6 201
0000014434

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 0,00 0,00

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

1 Środki trwałe 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

d) środki transportu 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0,00 0,00

3 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

3 400,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 400,00 zł

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

1 Nie tylko jesienne kolory 
samopomocy

Aktywizacja społeczna osób 60 
+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

43 404,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 wyników/zysków i strat) 142 174,48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 142 120,48 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 54,00 zł

0,00 zł

123 127,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 590,00 zł

2 590,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 303,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 123 127,50 zł
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1,0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,5 etatów

7,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

150,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 66 094,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

29 520,00 zł

29 520,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 36 574,00 zł

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

66 094,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 66 094,00 zł

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

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)

5 507,83 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

5 507,83 zł

1,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

1,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Kruczek - Prezes
Kazimierz Słobodzian - 

Wiceprezes
14.07.2018

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Sporządzono dnia :

informatycznego CDN OPTIMA, którego producentem jest firma COMARCH z Krakowa, a do którego prawa 
posiada biuro rachunkowe. System finansowo - księgowy składa się ze zintegrowanych modułów: 
1. Księgi rachunkowe
2. Rejestry VAT
3. Rozrachunki  Kasa / Bank
4. Środki Trwałe
5. Kadry i płace
Zbiory danych przetwarzane są i przechowywane na serwerze biura rachunkowego zlokalizowanego w 
Gliwicach, ul. Jasna 28.
Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z uwzględnieniem krajowych 
standardów rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń opisanych w poprzednim rozdziale.
Rachunek zysków i strat Sporządzany jest metodą porównawczą.
Koszty działalności operacyjnej rozliczane są w mieszanym układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 5 z 
uwzględnieniem międzyokresowego rozliczenia kosztów na kontach zespołu 6 i międzyokresowego rozliczenia 
przychodów na kontach zespołu 8. 
Metody prowadzenia ewidencji magazynowej zapasów Organizacja nie prowadzi działalności wymagającej 
tworzenia zapasów magazynowych.
Materiały biurowe i eksploatacyjne odnoszone są w koszty okresie, w którym zostały nabyte. 
Wycena materiałów i towarów Materiały i towary wyceniane są w jednostce wg cen rzeczywistych 
(historycznych) nabycia bądź wytworzenia.
Środki trwałe Do środków trwałych jednostka zalicza składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku 
oraz wartości początkowej nabycia lub wytworzenia powyżej 1.500,-  zł. 
Dla środków trwałych prowadzi się  ewidencję komputerową w systemie ERP OPTIMA. Ewidencja drukowana 
jest na koniec roku obrotowego w podziale na poszczególne grupy środków trwałych. Ewidencja zawiera plan i 
harmonogram amortyzacji. Dane z ewidencji weryfikowane są z saldami  kont księgowych grupy:
010 – ŚRODKI TRWAŁE  
070 – UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Środki trwałe pochodzące z zakupu przyjmowane są do użytku na podstawie dowodów OT wycenianych wg 
rzeczywistych cen zakupu uwzględniających koszty zakupu oraz koszty finansowe do dnia oddania środka 
trwałego do użytku. 
Środki trwałe  budowane przez firmę we własnym zakresie przyjmowane są do użytku na podstawie dowodów 
OT i rozliczane wg rzeczywistych kosztów wytworzenia z narzutem procentowym (wg wartości nakładów 
bezpośrednich) kosztów pośrednich oraz z uwzględnieniem kosztów finansowych poniesionych do dnia 
oddania środka trwałego do użytku.

Wartości niematerialne i prawne Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza niematerialne 
składniki majątku takie jak programy komputerowe (licencje), prawa autorskie itp. o okresie użytkowania 
powyżej 1 roku bez wz

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

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

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

Agnieszka Olbryś

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

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

V Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 0,37 2,15

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0,37 2,15

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 16 099,18 -25 249,84

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I - J - K) 16 099,18 -25 249,84

Druk: NIW-CRSO



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE  DO  BILANSU

1. Zobowiązania finansowe  - nie dotyczy

2. Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących - nie dotyczy

3. INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW 

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 141.678,68 zł
Składki brutto określone statutem 2.590,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 123.431,30 zł
Dotacje 123.127,50 zł
Darowizny od osób fizycznych 0,00 zł
1% podatku 303,80 zł
Inne przychody statutowe 0,00 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
Dodatni wynik finansowy roku poprzedniego             16.099,18 zł
Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) - 441,80 zł
 
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY 54,00 zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych  
Przychody z likwidacji środków trwałych  
Inne                       54,00 zł
 
C. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 zł
Odsetki od lokat i wkładów bankowych  
Odsetki od pożyczek udzielonych  
Odsetki otrzymane pozostałe  
Inne przychody finansowe  

4. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

A. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 160.270,04 zł
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 160.270,04 zł
- amortyzacja 0,00 zł
- zużycie materiałów i energii 20.115,17 zł
- usługi obce 51.414,92 zł
- podatki i opłaty 0,00 zł
- wynagrodzenia             70.278,58 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników             11.051,65 zł
- pozostałe koszty 7.409,72 zł
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
Ujemny wynik finansowy roku poprzedniego                      0,00 zł
 
B. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 6.710,33 zł
- amortyzacja 0,00 zł
- zużycie materiałów i energii 2.171,40 zł
- usługi obce 4.223,75 zł
- podatki i opłaty 0,00 zł
- wynagrodzenia 0,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł
- pozostałe koszty 315,18 zł
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C. POZOSTAŁE KOSZTY 0,00 zł
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych  
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń 
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego  
Inne  
 
D. KOSZTY FINANSOWE 2,15 zł
Odsetki od kredytów i pożyczek  
Odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań 2,15 zł
Inne koszty finansowe

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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