
Zakres informacji wykazywanych w srpawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 
Ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 01/01/2021

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2021

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 12/05/2022

KodSprawozdania SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

Siedziba podmiotu

Województwo Mazowieckie

Powiat warszawski

Gmina M.St.Warszawa

Miejscowość Warszawa

Identyfikator podatkowy NIP 1181587474

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres

Adres polski

Kraj PL - POLSKA

Województwo Mazowieckie

Powiat warszawski

Gmina M.St.Warszawa

Nazwa ulicy 1-go Sierpnia

Numer budynku 36B

Numer lokalu 52

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 02-134

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01/01/2021

Data do 31/12/2021
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Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce 
prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji),

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki 
trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych.

ustalenia wyniku finansowego Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. zgodnie z ww. ustawą.

pozostałe

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Aktywa razem 139 192,97 145 747,00

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 139 192,97 145 747,00

Zapasy

Należności krótkoterminowe 0,00 100,00

Inwestycje krótkoterminowe 139 192,97 145 647,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaty na fundusz statutowy

Pasywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Pasywa razem 139 192,97 145 747,00

Fundusz własny 139 142,97 145 586,06
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Fundusz statutowy 145 586,06 148 241,66

Pozostałe fundusze

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto -6 443,09 -2 655,60

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50,00 160,94

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 50,00 160,94

Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 56 313,78 50 766,28

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

18 613,78 22 166,28

Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

37 700,00 28 600,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej

Koszty działalności statutowej 62 756,98 53 422,00

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 129,68 5 560,24

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 58 627,30 47 861,76

Koszty pozostałej działalności statutowej

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -6 443,20 -2 655,72

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -6 443,20 -2 655,72

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe 0,11 0,12

Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -6 443,09 -2 655,60

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M - N) -6 443,09 -2 655,60
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Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis

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) Aktywa
trwałe: nie posiada, 2) Aktywa obrotowe: - środki finansowe w kasie: 3,90 zł - środki finansowe na rachunku bankowym: 
139 189,07 zł; -należności: 0,00 zł 3) Pasywa – Fundusze Własne: - fundusz podstawowy: 145 586,06 zł, - wynik roku: -6 
443,09 zł; 4) Pasywa –Zobowiązania i rezerwy: - zobowiązania: 50,00 zł. 3. Uzupełniające informacje do rachunku zysków i 
strat: 1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł a) Przychody z nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego: 18 613,78 zł: w tym - składki członkowskie: 300,00 zł, - darowizny finansowe duże : 
0,00 zł, - darowizny finansowe małe : 1 330,00 zł, - darowizna z tyt. 1% (OOP): 16 983,78 zł; b) Przychody z odpłatnej 
działalności pożytku publicznego: 37 700,00 zł: - kolonie letnie : 37 700,00 zł ; c) Pozostałe przychody: - przychody
finansowe – odsetki: 0,11 zł., 2) Informacje o strukturze kosztów: - koszty działań statutowej nieodpłatnej: 39,31 zł, -
koszty działań statutowej odpłatnej : 58 627,30 zł, - koszty administracyjne: 4 090,37 zł. 3) inne informacje o istotnym 
wpływie na sytuację finansową organizacji. Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostały przeznaczone na działania 
statutowe.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.
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