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I

Przedstawione sprawozdanie finansowe  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,ISKRA" w 
Poznaniu ul.Pamiątkowa 28 A obejmuje rok obrotowy       od 01.01,2015 do 31.12.2015.Przedmiotem 
Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, pomoc 
psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną . Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy, 
który powstał w styczniu 2005r. i został utworzony dla 40 domowników z niepełnosprawnością intelektualną. Od 
października 2006r. zwiększyliśmy liczbę uczestników do 45.  gdzie funkcjonują pracownie: plastyczna, 
kulinana, muzyczna, edukacyjna,n komputerowa, rehabilitacyjna oraz gabinet psychologa.Oferujemy zajęcia 
dla klubowiczów ( są to osoby oczekujące na skierowanie bądź byli uczestnicy zajęć). Prowadzimy też Ośrodek 
Terapii Zajęciowej dla 10 beneficjentów. Jest to zadanie długofalowe -wieloletnie,które ma doprowadzić do 
względnego usamodzielnienia się beneficjentów ,poprawy zdolności manualnych , utrzymania i poprawy 
dotychczas zdobytych zdolności a take doprowadzić do uspołecznienia się podopiecznych i zmiany sposobu 
postrzegania tych osób w społeczeństwie   a także umożliwić rozpoczęcie poszukiwania pracy.
W 2007r. powstała też Świetlica Terapii Zajęciowej w ramach 3-letniego programu. Jest to zadanie długofalowe 
gdzie efekty terapeutyczne następują po dłuśszym okresie uczestniczenia w zajęciach.

II

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT. Aktywa trwałe wycenia się według cen ich nabycia odpisując 
jednorazowo w koszty środki trwałe poniżej 3 500,00 zł. Dla pozostałych środków trwałych stosuje się stawki  
przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do  ustawy o podatku dochodowy od 
osób prawnych. Środki pieniężne wycenia się według stawki nominalnej  a należności i zobowiązania w kwocie 
wymagalnej zapłaty. Wynik finansowy za rok 2015r. zamknął się wartością ujemną w kwocie 5311,06 zł. 
Wartość aktywów trwałych na koniec roku 2015 wynosi 2 990,59 zł., których wartość ma tendencję malejącą co 
związane jest z brakiem funduszu na na zakup i modernizację środków trwałych.Suma bilansowa na koniec 
roku obrotowego wynosi 16 760,63 zł.

III

Przychody z działalności nieodpłatnej obejmują dotację Urzędu Miasta Poznania Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych , Wojewody m. Poznań, Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne , Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych . Przychody działalności odpłatnej pochodzą z dotacji m. Poznań na ,,Prowadzenie 
Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej oraz wpłat uczestników zajęć.

IV

Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia stanowią materiały terapeutyczne do pracowni terapeutycznych, 
najem i eksploatacja lokalu, dowóz uczestników na zajęcia, środki czystości, wyposażenie apteczki 
wynagrodzenie kadry terapeutycznej, wynagrodzenie księgowej oraz wynagrodzenie koordynatora zadania.

V

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie Funduszu Statutowego , które pochodzi z kapitalizacji 
odsetek z wkładów zgromadzonych na lokacie oraz dodatniego wyniku finansowego za ubiegły rok 
sprawozdawczy.

VI

Stowarzyszenie nie udzieliło poręczeń ani gwarancji w 2015r.  Bilans został zamknięty zobowiązaniem w 
wysokości  6 675,95 zł. Natomiast należności nie występują.

VII

Jak wynika z przeprowadzonej analizy za ostatnie lata prowadzonej  działalności statutowej przychody z tego 
tytułu mają tendencję malejącą a pozyskanie środków z roku na rok jest coraz trudniejsze  nieadekwatne do 
istniejących potrzeb. Natomiast koszty prowadzonej działalności statutowej z roku na rok maja tendencje 
rosnącą. Wynika to z rosących cen materiałów  do terapii oraz kosztów najmu i eksploatacji lokalu.

VIII

IX

Druk: MPiPS


