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   SPRAWOZDANIE  FINANSOWE OBEJMUJE : 

  

I.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

II   Bilans na dzień            31.12.2012 r 

III  Rachunek zysków i strat za okres  01.01.2012- 31.12.2012 

IV  Dodatkowe informacje i objaśnienia  

 

 

 

Osoba której  powierzono prowadzenie                                      Zarząd 

ksiąg rachunkowych                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Stowarzyszenie Osób z Chorobą  

Parkinsona i Ich Rodzin “SŁONIK” 

93-138  Łódź ul. Siedlecka 1 

 

NIP 729-261-61-53  

 

 I.                              Wprowadzenie do sprawozdania  

                        finansowego za okres 01.01.2012-31.12-2012 

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki                                 Stowarzyszenie Osób z Chorobą  

                                                                                Parkinsona i Ich Rodzin “SŁONIK” 

                                                                                93-138  Łódź ul. Siedlecka 1 

 

                                                                                NIP 729-261-61-53   

                                                                                                           

 

2. Czas trwania jednostki                                            nieograniczony 

 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym               01.01.2012-31.12.2012 r 

 

4.  Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane 

      łączne z wewnętrznymi jednostkami organiz. 

      sporządzającymi samodzielnie sprawozdania 

      finansowe ?                                                                           nie 

 

5.   Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 

      przy założeniu kontynuowania działalności 

      w dającej się przewidzieć przyszłości  ?                              tak 

      

      Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

       kontynuowania działalności?                                  Na  dzień sporządzenia 

                                                                                   sprawozdania finansowego 

                                                                                   nie są znane nam zdarzenia  

                                                                                   zagrażające  kontynuowaniu  

                                                                                   działalności  w najbliższym  

                                                                                   okresie dłuższym  niż rok                                                                                                                 

 

6.   Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

      - rachunkowość powadzona                                            wg  zał. planu kont 

       w tym : metody wyceny aktywów i pasywów,                     

       pomiaru wyniku finansowego w zakresie w jakim ustawa   

       pozostawia jednostce prawo wyboru                                    

                                                                                                     

                   

Osoba której  powierzono prowadzenie                                      Zarząd 

ksiąg rachunkowych                         

 

 



 
 

 

Stowarzyszenie Osób z Chorobą  
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                        IV           Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin “SŁONIK” zostało powołane w grudniu 2006r 

i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w XX Wydziale Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 31.01.2007 r pod nr 0000273267. 

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego  13.04.2007r i prowadzi nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego  rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, materialnej i prawnej osób 

cierpiących na chorobę Parkinsona. 

  

1. Majątku trwałego  Stowarzyszenie nie posiada. 

2.  Rezerwy nie występują. 

3.  Aktualizacji stanu należności nie sporządzono. 

4.  Wszystkie zobowiązania to zobowiązania do 1 roku. 

5.  Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku stowarzyszenia. 

6.  Zobowiązania warunkowe nie występują  

7.  Rozliczenia międzyokresowe nie występują.    

 

II 

   

1.  Przychody osiągnięte w 2012 r     to:                                                  29.968,17                   

                           przychody statutowe                                                                                     

                              -   składki członkowskie                                             3.312,65 

– wpływy  z 1% podatku                                      14.633,90 

– dotacje                                                                  7.620,-                                                                                                                                                                             

– odsetki bankowe                                                        1,62                                       

– darowizny                                                           4.400,- 

 

                                                                     

2. Wynik finansowy za 2012 przedstawia się  następująco : 

   

 

           1. przychody                                                                         29.968,17 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

.                        2.koszty                                                                                31.645,39 

                         3.nadwyżka kosztów nad przychodami za 2012                   1.677,22 

 

 

 

 



3.Różnica między wynikiem finansowym w bilansie a  wykazanym w zeznaniu o wysokości dochodu 

CIT-8 wynosi: 

              

             strata  wg rachunku zysków i strat                                                654,58 

             strata wykazana w CIT-8                                                            1.677,22           

              różnica  ( nadwyzka przychodów nad kosztami za 2011r)        1.022,64                                                                                

4.  W  2012 r Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na na etacie.                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                        

 

            

         

    Osoba której  powierzono prowadzenie                                      Zarząd 

                   ksiąg rachunkowych                         

 

 
 

 

 


