
INFORMACJA  DODATKOWA ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011 

1. Informacja ogólna 

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin  Słonik z siedzibą w Łodzi 

ul.Siedlecka 1 zostało powołane w grudniu 2006 i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla 

Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.01.2007 

pod nr KRS 0000273267. 

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin Słonik uzyskało status organizacji 

pożytku  publicznego 13.04.2007 i prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na 

rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, materialnej i prawnej osób cierpiących na chorobę 

Parkinsona. W 2011 roku prowadzono tylko działalność statutową. 

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

2. Informacja i objaśnienia do bilansu 

Aktywa 

 aktywa trwałe nie występują 

- aktywa obrotowe wynoszą                                                  9472,14 

i obejmują środki pieniężne w banku 

Pasywa 

- pasywa wynoszą i obejmują:                                               9472,14 

kapitał podstawowy utworzony z zysku lat ubiegłych          8448,70 

wynik finansowy z działalności w 2011 roku                       1022,64 

3. Informacja i objaśnienia do rachunku wyników 

- Przychody z działalności statutowej wynoszą 

Treść 2010 rok 2011 rok 

Wpływy z 1 % podatku   5093,-   23356,70 

Składki członkowskie   1907,-     3344,- 

Dotacje 16949,95   33435,38 

Odsetki bankowe         0,53           1,34 

Razem 23950,48   60138,76 

 

W tym sprawozdaniu uwzględniono podział kosztów na statutowe, administracyjne i 

pozostałe, oraz strukturę kosztów administracyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 15.11.2001 oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 23.03.2011 w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji 

pożytku publicznego. 



Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 

Treść             2010 rok               2011  rok 

Koszty statutowe   26226,09    41816,68 

Koszty administracyjne:     10073,26 

1.zużycie materiałów i energi                        5767,23 

2.usługi obce                        1702 

3.podatki i opłaty                           79,65 

4.wynagrodzenia                       1900 

5.pozostałe                         624,38 

Koszty pozostałe       6955,57 

Koszty finansowe         491,50        270,61 

razem    26717,59 59116,12 

 

Za rok 2011 osiągnięto zysk w wysokości 1022,64 zł, który zwiększy przychody roku 

następnego. 

Stowarzyszenie w 2011 roku nie zatrudniało osób na etacie, zatrudniono na umowę o dzieło 

księgową w I kwartale i do sporządzenia bilansu. W ramach dotacji zatrudniono na umowę o 

dzieło dwóch wykładowców oraz dwie osoby z Zarządu do organizacji turnusu i rozliczania 

dotacji. Zawarto również porozumienia o współpracy z czwórką wolontariuszy. 

 

 

Łódź, dn.26.03.2012r.                                                                   podpisy: J.Tądel 

 

 

 

 

 


