
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkê
02-134 Warszawa,  ul.1-go Sierpnia 368/52
NIP  1181587474,  Regon  016735999
KRS 0000173200

Sprawozdanie finansowe dla i.ednostek mikro

Sporządzony na dzieñ  31.12.2017 r.

Wiersz AKTYWA
Stan na koniec

(zł,  gr)
roku poprzedniego roku bie¿ącego4

1A 2AktywatrwałeWartoœ ciniematerialneiprawneRzeczoweaktywatrwałe,wtym œ rodki trwałeNale¿noœ cidługoterminowe 3
0,00 0,00

11111 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

lvV8 nwestycje długoterm lnowe 0,00 0,00
Długoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe 0,00 0,00
Aktywa obrotowe 26259 01 65699,270,00

1 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
'0,00

I Naleznosci  krótkoterminowe 0,00 0,00
111 nwestycje krotkoterminowe 26259,012625901 65699,2765699,270,00
1 Œrodki  pieniê¿ne

2lv Pozostałe aktywa finansowe
'0,00

Krotkoterminowe roz iczenia miêdzyokresowe 0,00 0,00
;
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W'lers;z_ PASYWA Stan  na  koniec

(zł,  9r)
r{OKu r{oKu  Diezącego4

1A 2Kapitał(fundusz)własny,wtym: 3
26209 01 65578,8226209,01

1 Kapitał (fundusz)  podstawov\/y 28965,57
11 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,000,00

1 11 NalWyWy e¿ne wpłaty na  kapitał podstawowy (wielkoœ æ ujemna)nikfinansowynettozarokobrotowynikfinansowyzlatubiegłych 0,00
IVV8 ˆ2756,56 39369,81

0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50,00 120,45
Zobowiązania z tytułu kredytów i po¿yczekRezerwynazobowiązania 0,00 0,00

0,00 0,00
111lv nne zobowiązania 50,00 120,45

Rozliczenia  miêdzyokresowe 0,00 0,00
(                                                        .1          („-,                                                                                                                                                                       1                                                    )(
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Sporządzono dnia
28-03-2018

m#dwq2y;t»W      #lvlm      /&Ñx+P    zqfl®mLOO/QA2%ó;:¥

d M  ,  OL, a  `cbo`,48

u ..., `   L>luwAł{ŸYbł..        t     ,+'ulŸLI

Dzi'ECI  CHORYCH  N+`\  }'ADACZKÊ
_-.

lmiê,  ñazwisko,  podpis osoby
kierownika jednostki

ˆ-.



Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkê
02-134 Warszawa,  ul.1-go Sierpnia 368/52
NIP  1181587474,  Regon  016735999
KRS 0000173200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za  okres od  01.01.2017 do  31.12.2017

Rachunek zysków i  strat  na  podstawie załącznika  nr 4  ustawy o  rachunkowoœ ci  dla  organizacji  nieprowadzących  działalnoœ ci

gospodarczej

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rokpoprzedni Kwota za rokbje¿ący

1 2 3 4

A
Przychody podstawowej działalnoœ ci operacyjnej i zrównane z

37194 26 80861  80

nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiêkszenje-warloœ æ
dodatnia, zmniejszenie-wartoœ æ ujemna)

1 Przychody z działalnoœ ci po¿ytku publicznego i zrównane z nimi:

'37194 26

80861  80
1. Przychody z  nieodpłatnej  działalnoœ ci  po¿ytku  publicznego

'13145 26

55171,2525690,5541491,9941491,994301,670,001348,072477,000,00476,6037190,320,00109,1531985,40459866

2.

Przychody z odpłatnej  działalnoœ ci  po¿ytku  publicznego,  w tym
'24049 00

zmiana stanu  produktów (zwiêkszenie-wartoœ æ dodatnia, zmniejszenie
wartoœ æ  ujemna)

8 Koszty podstawowej działalnoœ ci operacyjnej
'39950 82

1 Koszty działalnoœ ci po¿ytku publicznego 39950 82
1. Koszty nieodpłatnej działalnoœ ci po¿ytku publicznego

'4828 53

a) Amortyzacja
'000

b) Zu¿ycie materiałów i energii
'272 93

c) Usługi obce
'3445 00

d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i  inne œ wiadczenia
'659 00

e) Pozostałe koszty
'451 60

2. Koszty odpłatnej działalnoœ ci po¿ytku publjcznego
'35122 29

a) Amortyzacja
'000

b) Zu¿ycie materiałów i energii
'700 06

c) Usługi obce
'30360 00

d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i  inne Œwiadczenia
'3498 66

e) Pozostałe koszty
'563,57 '497,11

C
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartoœ ci

0,00 0,00aktywów

D Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartoœ ci aktywów 000 0,0039369,813936981
E Wynik finansowy netto ogółem

'-2756 56

1 Nadwy¿ka przychodów nad kosztami (wartoœ æ dodatnia)
'000

11 Nawy¿ka kosztów nad przychodami (wartoœ æ ujemna) -2756,56
'0,00

Sporządzono dnia
28-03-2018
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_l_NFORMAcjADODATKO_W|a±±

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI CHORYCH
NA PADACZKÊ

za okres 01.01.2017 -31.12.2017

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego._

1.   Nazwa organizacji:  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych  na Padaczkê

2.   Adres siedziby:  02-134 Warszawa,  ul.1-go Sierpnia 368/52

3.   Organ  prowadzący  rejestr:  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XllI

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000173200

4.   Organizacja została utworzona na czas nieoznaczony

5.   Okres objêty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2017 do 31-12-2017

6.   Organizacja stosuj.e nastêpujące zasady rachunkowoœ ci przewidziane dla jednostek

mikro (z wyszczególnieniem wybranych  uproszczeñ):

a) korzysta z niestosowania zasady ostro¿nej wyceny,

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowoœ ci.

7.   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zało¿eniu kontynuowania

działalnoœ ci  przez jednostkê w dającej siê przewidzieæ przyszłoœ ci,  nie istnieją

okolicznoœ ci wskazujące na zagroŸenie kontynuowania przez nią działalnoœ ci.

8.    Omówienie przyjêtych zasad  (polityki)  rachunkowoœ ci:

Organizacja posiada œ rodki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartoœ ci

nominalnej. Wyposa¿enie i œ rodki trwałe wyceniane są wg  nominalnych cen zakupu.

Amortyzacja dokonywana jest według zasad okreœ lonych w ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych.

Wynik finansowych  ustalany jest z uwzglêdnieniem wyodrêbnienia rodzajów działañ

okreœ lonych w ustawie o działalnoœ ci  po¿ytku  publicznego  i o wolontariacie.

---_+



Ê±qatkowe informacie i obiaœ nien±a

1.   Stowarzyszenie  nie  posiada  ¿adnych  zobowiązañ  z  tytułu  dłu¿nych  instrumentów

finansowych,  gwarancji  i  porêczeñ  lub zobowiązañ warunkowych  nieuwzglêdnionych

w      bilansie,      nie      udziela      kredytów      członkom      organów      administrujących,

zarządzających  i  nadzorujących,  a  tak¿e  zobowiązañ  zaciągniêtych  w  ich  imieniu

tytułem gwarancji  i  porêczeñ wszelkiego rodzaju.  Organizacja  nie posiada udziałów i

akcji.

2.   Uzupełniające dane o aktywach i pasy\ł\łach fundacji:

1) Aktywa trwałe:  nie posiada.

2) Aktywa obrotowe:

-œ rodki finansowe w kasie:  543,06,00 zł

-œ rodki finansowe  na rachunku  bankowym:  65156,21  zł.

3) Pasywa -Fundusze Własne:
-fundusz podstawowy:  26 209,01  zł,

-wynik roku:  39 369,81  zł.

4)  Pasywa -Zobowiązania i rezerwy:
-zobowiązania:  120,45 zł.

3.   Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat

1)  lnformacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem Ÿródeł

a)  Przychody z nieodpłatnej działalnoœ ci po¿ytku publicznego 55171,25 zł:

-składki członkowskie: 480,00 zł

-darowizny osób prywatnych:  35 000,18 zł

-darowizna ZSO nr 6 w Radomiu: 460,00 zł

-darowizna z tyt.1 % (OOP):  19 231,07 zł

b) Przychody z odpłatnej działalnoœ ci po¿ytku publicznego 25 690,55 zł

-wpłaty na kolonie letnie  :  12 441,00 zł

-darowizna Fundacja Banku  PEKAO SA:  5 000,00 zł
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