INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK
Nazwa firmy i siedziba:
Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”
ul. Mała 4/3
25-302 Kielce
NIP: 959-171-68-05
REGON: 260059470
Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS : 0000244954
Data wpisu : 22-11-2005r. ( numer wpisu w pozycji rejestru 1 )
Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
− zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej
− organizowanie i promocja wolontariatu
− wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności wolontarystycznej
− wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i
osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności:
niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek oraz dzieci i młodzieży w
ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i
pomocy świadczonej przez stowarzyszenie
− promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i filantropii
w Polsce i za granicą
− animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami
administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w Kielcach i województwie
świętokrzyskim oraz w Polsce i za granicą
− rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą
− wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie świętokrzyskim
i w Polsce
− podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
− działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
− działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe i instytucje publiczne oraz osoby indywidualne
− działania na rzecz osób pozostawionych na marginesie życia społecznego(osoby chore i
niepełnosprawne, bezdomni, dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, dzieci ulicy, dzieci
krzywdzonych oraz młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi).
Informacja sporządzona została na podstawie art. 48 ustawy o rachunkowości z dnia 29
kwietnia 1994 r. (Dz.. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 76 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust 6
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości
dla
niektórych
jednostek
nie
będących
spółkami
prawa
handlowego,nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 4 Nr 137 poz. 1539 z
późniejszymi zmianami).
Stowarzyszenie dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 4-8 Ustawy o rachunkowości
z uwzględnieniem zasad rachunkowości warunkujących poprawność ewidencji księgowej i
zapewniających rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji finansowej i ustalenie wyniku finansowego.
Stowarzyszenie ujmuje wszelkie dotacje i darowizny metodą kasową.

Dane dotyczące bilansu:
Aktywa:

60.565,69 zł

1. Środki trwałe – nie występują
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 zł
6.193,72 zł
54.371,97 zł
0,00 zł

Pasywa:

60.565,69 zł

1.Kapitał (fundusz) własny:
2. Zobowiązania długoterminowe nie występują.
3. Zobowiązania krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe przychodów

17.656,20 zł
0,00 zł
5.964,83 zł
36.944,66 zł

Dane dotyczące rachunku zysku i strat:
Przychody statutowe :
w tym:
dotacje
darowizny
zbiórki charytatywne
szkolenia i wynajem
Przychody finansowe
w tym dodatnie różnice kursowe:
Ogółem przychody:

206.463,79 zł
176.980,43 zł
18.386,86 zł
696,50 zł
10.400,00 zł
1.092,10 zł
1.091,70 zł
207.555,89 zł

Struktura kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych :
Koszty administracyjne:
Koszty administracyjne :
w tym:
Zużycie materiałów i energii
Usługi
Wynagrodzenia i narzuty
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
w tym darowizna

184.369,70 zł
10.400,00zł
3.086,84 zł
1.729,72 zł
5.050,00 zł
533,44 zł
932,78 zł
690,00 zł

Wynik finansowy za 2011 r.
11.853,41 zł
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym:
- przychody ogółem..............................................207.555,89 zł
- koszty ogółem....................................................195.702,48 zł
z tego pokryte dotacją.......................................177.345,52 zł
- wydatki nkup (ZUS za XII 2011)......................
96,18 zł

Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu” w 2011 r uzyskało przychody z otrzymanych dotacji,
darowizn, przeprowadzanych wykładów dla Świętokrzyskiego Klubu ”Amazonki” przy ŚCO,
organizacji konferencji Forum Pełnomocników SPLOT oraz wynajmu lokalu. W ramach programu
”Młodzież w działaniu”prowadzone były programy:”Ty potrafisz”/You Lead, ”Liderzy w
budowie”/Leaders under Construction, EVS w Macedonii – jako Organizacja Koordynująca oraz
EVS w Polsce – jako Organizacja Goszcząca. Realizowane były również projekty: ”Zasilacz
Wolontariatu”, ”Świętokrzyski Zasilacz Wolontariatu”, ”Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej” i
”Operacja Integracja” Stowarzyszenie wzięło udział W Festiwalu Filmowym”A na wschodzie bez
zmian...?”. W 2011 został zakończony projekt „Twoja Firma Zmienia Świat”- rozpoczęty w 2010 r,
a w 2012 r kontynuowany będzie projekt Wolontariatu Europejskiego.
Koszty poniesione w Stowarzyszeniu wynikają z opłat za: media, wynajem lokalu, usługi
telekomunikacyjne, opłaty bankowe. Dotyczą również wydatków na artykuły biurowe i inne koszty
niezbędne do funkcjonowania organizacji. Pozostałe koszty operacyjne związane są ze zbiórką
pieniędzy w 2011r i przekazaniem ich dla Prowincji Św. Maksymiliana Kolbego.
Stowarzyszenie zatrudniało pracowników tylko na podstawie umowy-zlecenie. Umowy dotyczyły
min.: opracowywania i przygotowania zajęć z promocji wolontariatu oraz autorskiej prezentacji
dotyczącej zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała
działalność opiera się na pracy wolontariackiej członków i sympatyków Stowarzyszenia.
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