
I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia „Wszyscy dla wszystkich” jest:

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ "WSZYSCY DLA 
WSZYSTKICH"  UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 2, 32-300 OLKUSZ NIP: 637-20-38-226

Informacja dodatkowa dla organizacji nie prowadz ącej działalno ści gospodarczej.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach: oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona 
zdrowia oraz pomoc społeczna.

• prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod 
warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w 
stosunku do społeczeństwa, 

• wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
• upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowej, 

• rozwój kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• pomoc społeczna na rzecz młodzieży i ich rodzin, 

• przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

• promowanie zdrowego stylu życia oraz konieczności dbania o swoje zdrowie, 

• integracja młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych i osób niepełnosprawnych, 

• ochrona środowiska naturalnego, 
• poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej i lokalnej, 
• promowanie idei integracji europejskiej. 

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych i nie wypłaca z tego tytułu wynagrodzeń.

Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr 
Stowarzyszeń pod nr KRS 0000219768
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania działalności,

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Sprawozdanie Bilans jest sporządzone metodą porównawczą



II.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31 GRUDNIA 2013R.
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Omówienie nale żności i zobowi ązań

AB MEDIA Sp z o.o. Przegląd Olkuski

III. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazan iem źródeł, w tym przychodów okre ślonych 
statutem z podziałem na działalno ść statutow ą odpłatn ą i nieodpłatn ą w 2013 roku

Przychody - działalno ść statutowa
W tym:
 - składki członkowskie

ZUS - ubezpieczenie zdrowotne
Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Razem

- ze sprzedaży tomików poezji

- Teatr niepełnosprawnych.  UMiG Olkusz                     

 - darowizny pieniężne  
 - 1% podatku
- Zbiórka publiczna
Przychody – działalno ść statutowa nieodpłatna 
Dotacje celowe:

-„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą 
w ramach nowootwartego  ośrodka wsparcia- klubu 
samopomocy na terenie Miasta i Gminy Olkusz w skrócie 
zwanego- Centrum Seniora w integracji z młodzieżą”. CS I.
-„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą 
w ramach nowootwartego  ośrodka wsparcia- klubu 
samopomocy na terenie Miasta i Gminy Olkusz w skrócie 
zwanego- Centrum Seniora w integracji z młodzieżą”. CS II.
 Przychody – działalno ść statutowa odpłatna
W tym:
- przychody z udostępniania  pomieszczeń w Klubie „Przyjaźń”

Pozostałe – nadwy żka przychodów nad kosztami z roku 
2012
Pozostałe przychody
Razem w PLN

Rozrachunki

- Klub Osiedlowy „Przyjaźń”   UMiG Olkusz                     

- V Powiatowy konkurs dzieła Hansa Hummla w poezji  2013 
Starostwo Powiatowe
- V Powiatowy konkurs dzieła Hansa Hummla w poezji i plastyce 
2013  - UMiG Olkusz                     
- W krainie białych skał, zamków i jaskiń - III Edycja 2013 – 
UmiG Olkusz
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Barbara Orkisz – Prezes
- Księgowa

Urszula Bednarz – Wiceprezes

Mirosława Drapacz – Sekretarz

Małgorzata Kluczewska – Skarbnik

Bożena Gęgotek  - Członek

Olga Śladowska - Członek

 - wsparcie grupy tanecznej "Break Dance", nagrody, książki do 
bibliotek szkolnych, ćwiczenia do angielskiego

Informacje o strukturze kosztów stanowi ących świadczenia pieni ężne i niepieni ężne 
określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na 
działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Wysoko ść kosztów poniesionych na:
realizacj ę celów statutowych organizacji – pomoc 
społeczna:
 - świadczenia pieniężne (stypendium,  dojazdy na próby 
spektakli) dla podopiecznych Stowarzyszenia
 - pomoc społeczna: dożywianie,odzież i obuwie, lekarstwa, 
podręczniki, czesne
 - pomoc społeczna w zakupie sprzętu sportowego, organizacja 
wycieczek dla podopiecznych placówki SPOW
realizacj ę celów statutowych organizacji – działalno ść 
kulturalna:

-„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą 
w ramach nowootwartego  ośrodka wsparcia- klubu 
samopomocy na terenie Miasta i Gminy Olkusz w skrócie 
zwanego- Centrum Seniora w integracji z młodzieżą”. CS I

-„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą 
w ramach nowootwartego  ośrodka wsparcia- klubu 
samopomocy na terenie Miasta i Gminy Olkusz w skrócie 
zwanego- Centrum Seniora w integracji z młodzieżą”. CS II.

Działalno ść statutowa odpłatna:
 -koszty utrzymania Klubu Osiedlowego „Przyjaźń” 

Imprezy charytatywne na rzecz rehabilitacji dzieci
Koszty działalno ści statutowej nieodpłatnej:
- Klub Osiedlowy „Przyjaźń”                     
- Teatr niepełnosprawnych.                     
- V Powiatowy konkurs dzieła Hansa Hummla w poezji i plastyce 
2013 Starostwo Powiatowe

Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

Nie przewiduje się istotnych zmian w przychodach i kosztach Stowarzyszenia w najbliższej 
przyszłości.

Mgr Dorota Żurek                              

- Sprzedaż tomików poezji
Wydatki administracyjne w tym:
 - zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- pozostałe
Razem w PLN

- V Powiatowy konkurs dzieła Hansa Hummla w poezji i plastyce 
2013 Burmistrz
  - W krainie białych skał, zamków i jaskiń - III Edycja 2013 – 
UmiG Olkusz


