
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI CHORYCH 

NA PADACZKĘ 

Wprowadzenie do sprawozdania 

1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę 
2. Adres siedziby: Warszawa, ul. 1-go Sierpnia 36B/52  
3. Forma prawna: organizacja pożytku publicznego 
4. Forma organizacyjna: jednostka samodzielna nie posiadająca oddziałów, samobilansująca. 
5. REGON: 016735999 
6. NIP 118-158-74-74 
7. Zarząd Stowarzyszenia: 
      Iwona Sierant – Prezes Zarządu 
      Krystyna Kałuża – Wiceprezes Zarządu 
      Jolanta Kula – Skarbnik Zarządu 
      Andrzej Kabała – Sekretarz Zarządu 
      Katarzyna Gajda – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
      Jarosław Chudzicki – Członek Komisji Rewizyjnej 
      Stanisław Ziemski – Członek Komisji Rewizyjnej 
8. Okres za jaki sporządzono bilans: 01.01.2014- 31.12.2014 
9. Dzień bilansowy: 31.12.2014 r. 
10.Suma bilansowa: 33.939,20 zł 
11.Nadwyżka przychodów nad kosztami: -4.854,95 zł 
12.Sprawozdanie finansowe za 2014 r. sporządzono z założeniem kontynuacji działalności 

Stowarzyszenia. 
13.Stowarzyszenie przyjęło następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: aktywa trwałe w cenie 

zakupu, aktywa obrotowe w cenie nominalnej. 
14.Rachunkowość jest prowadzona w komputerowym systemie przetwarzania danych WF-Fakir, 

dokumenty są dekretowane i sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym, zapisy na 
kontach są powiązane z dokumentami źródłowymi, zapisy są chronologiczne, dokumentacja jest 
archiwizowana zgodnie z ustawą. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Stowarzyszenie w roku 2014 nie zatrudniało pracowników. 
2. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu Państwa i jednostek terytorialnych. 
3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek członkom Stowarzyszenia, a w szczególności członkom 

Zarządu, nie udziela gwarancji i poręczeń. 
4. Stowarzyszenie nie posiada wieczyście użytkowanych gruntów. 
5. Nie występują wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 
6. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw. 
7. Nie występują rozliczenia międzyokresowe. 
8. Stowarzyszenie nie posiada udziałów w kapitale żadnych spółek 
9. Nie występują transakcje z jednostkami powiązanymi. 
10.Nie występują odpisy aktualizacyjne wartości należności. 
11.Jednostka nie zabezpiecza zobowiązań na majątku. 
12.Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
13.Nie występuje niepewność co do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia. 

Na tym informację zakończono. 






