SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

firmy

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA
PADACZKĘ
KRS 0000173200
NIP 1181587474 Regon 016735999

UFORMACJA DODATKOWA
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI CHORYCH
NA PADACZKĘ
za okres 01.01.2018 i 31 [12.2018

A. ±QLprowadzeni® do sprawozdania finansQLwegg
1. Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
2. Adres siedziby: 02-134 Warszawa, ul.1-go Sierpnia 368/52

3. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000173200

4. Organizacja została utworzona na czas nieoznaczony
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2018 do 31-12-2018

6. Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek
mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 usta\/\ry o rachunkowości.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wariości

nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.

Amonyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych.
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ę_: Dodatkowe informacje i obiaśnienią±

1. Stowarzyszenie nie posiada Żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w

bilansie,

nie

udziela

kredytów

członkom

organów

administrujących,

zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i
akcji.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach fundacji:

1) Aktywatrwałe:

nie posiada

2) Aktywa obrotowe:
-środki finansowe w kasie: 47,91 zł

-środki finansowe na rachunku bankowym:

94 410,34 zł

3) Pasywa -Fundusze Własne:
-fundusz podstawowy:

65 578,82 zł

-wynik roku: 28 829,43 zł

4) Pasywa -Zobowiązania i rezerwy:
-zobowiązania: 50,00 zł.

3. Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat

1) lnformacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 56 792,28 zł:

-składki członkowskie:

400,00 zł

-darowizny osób prywatnych:

37 523,18 zł

-darowizna z tyt.1% (OOP):

18 869,10 zł

.7
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b) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 32 750,00 zł
-wpłaty na kolonie letnie :

24 350,00 zł

-dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa:

8 400,00 zł

c) Pozostałe przychody:

• przychody finansowe -odsetki:

246,64 zł

2) lnformacje o strukturze kosztów
-koszty działań statutowej nieodpłatne:

-koszty działań statutowej odpłatne :
-koszty administracyjne:

916,98 zł

56 878,30 zł
3164,21 zł

3) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostav przeznaczone na działania

statutowe.

Sporządzono dnia
07-02-2019
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
02-134 Warszawa, ul.1-go Sierpnia 368/52
NIP 1181587474, Regon 016735999
KRS 0000173200
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
02-134 Warszawa, ul.1-go Sierpnia 368/52
NIP 1181587474, Regon 016735999
KRS 0000173200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności

gospodarczej

PozycJa

Wyszczególnienie

1

2

Kwota za rokpoprzedni

Kwota za rokbieżący

3

4

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość
dodatnia 'Przychody
zmniejszenie-wartość
ujemnapublicznego i zrównane z nimi:
z działalności pożytku

A

80 861,80

89 542,28

80 861,80

89 542,28

55171,25

56 792,28

wartość ujemna

25 690,55

32 750,00

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

41491,99

60 959,49

Koszty działalności pożytku publicznego

41 491,99

60 959,49

4 301,67

4 081,19

1

1.2.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie

81 .a)b)c)d)e)2.a)

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

-

Amoriyzacja
Zuźycie materiałów i energii

1 348,07

979,79

Usługi obce

2 477,00

2 568,00
-

-

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia

533,40

476,60

Pozostałe koszty

56 878,30

37190,32

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

-

Amortyzacja

109,15

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Usługi obce

d)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

e)C

Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja warlościaktywów

31 985,40

51 474,00

4 598,66

4 806,20

497,11

598,10

-

246,64

-

D

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

E1

Wynik finansowy netto ogółem

39 369,81

28 829,43

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

39 369,81

28 829,43

11

-

Nawyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
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Uchwala Nr 1/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
z dnia 25.05.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotow 2018.

Przewodniczący Zgromadzenia
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