PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
Z PORAśENIEM MÓZGOWYM „JASNY CEL”

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2007 – 31.12.2007

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z PoraŜeniem
Mózgowym „Jasny Cel” z siedzibą w Białymstoku, ul. Wasilkowska 12/31 jest
sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest:
• INICJOWANIE I ROZWIJANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY DZIECIOM Z
PORAśENIEM MÓZGOWYM I ICH RODZINOM,

•

ORGANIZOWANIE

I

UŁATWIANIE

BEZPOŚREDNICH

KONTAKTÓW

I

WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PRZEZ RODZICÓW DZIECI Z PORAśENIEM
MÓZGOWYM,

•

ORGANIZOWANIE

I

REHABILITACYJNO

-

PROWADZENIE
ADAPTACYJNYCH

WŁASNYCH
DLA

DZIECI

Z

PLACÓWEK
PORAśENIEM

MÓZGOWYM,

•

NAWIĄZYWANIE

WSPÓŁPRACY

INSTYTUCJAMI,

ORGANIZACJAMI

ZE

ŚRODOWISKAMI

SPOŁECZNYMI

NAUKOWYMI,

ORAZ

ORGANAMI

SAMORZĄDOWYMI, ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, STOWARZYSZENIAMI W
ZAKRESIE REHABILITACJI I POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM,

•

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ W ZKRESIE REHABILITACJI
DZIECI

Z

PORAśENIEM

MÓZGOWYM

CELEM

JEJ

PRAKTYCZNEGO

WYKORZYSTANIA,

•

GROMADZENIE

ŚRODKÓW

FINANSOWYCH

I

MATERIALNYCH

NA

REALIZACJĘ CELÓW STOWARZYSZENIA.

Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000000168.
2.

Prezentacja sprawozdań finansowych
Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
01.01.2007 i kończący się 31.12.2007.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania
działalności przez Jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres
nie krótszy niŜ jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Nie istnieją równieŜ okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania
działalności.
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3.

Stosowane metody i zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie
z ich treścią ekonomiczną.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości
nominalnej.

4.

Pozostałe informacje dotyczące okresu sprawozdawczego
Jednostka w 2007 roku prowadziła księgi rachunkowe za pomocą
komputera stosując zasady zgodnie z przepisami polskiego prawa bilansowego w
sposób niezmienny w stosunku do ubiegłego.

…………………..
miejscowość, data

……………………
data, podpis osoby sporządzającej

2

……..…………………
data, podpis kierownika jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Składniki aktywów trwałych

Jednostka w grudniu 2007 zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na
wartość 4915,00 brutto.

2. Podział zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
Zobowiązania wobec ZUS
Zobowiązania tytułu wynagrodzeń:
a) umowy o pracę
b) umowy zlecenia przychodów o dzieło

3235,00 zł
22465,29 zł
17610,60 zł
2815,37 zł

3. Struktura przychodów

Dotacje
Składki członkowskie
Darowizny
Przychody finansowe (odsetki bankowe)
Pozostałe przychody

340877,30 zł
1960,00 zł
29465,60 zł
10,91 zł
0,02 zł

4. Pozycje róŜniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego brutto

Wynik finansowy brutto
- 41904,40 zł
a) wynagrodzenia wypłacone w 2008 roku
27634,00 zł
b) wynagrodzenie wypłacone w 2007 roku LP 12/2006 -21460,20 zł
c) ZUS od wypłat dokonanych w 2008 roku
10195,56 zł
d) ZUS od wynagrodz. dokonanych 2007 roku LP 12/2006 -2895,31 zł
e) darowizna
3000,00 zł
f) odsetki budŜetowe
26,00 zł
strata podatkowa
-25430,35 zł
dochód podatkowy
26,00 zł
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5. Inne informacje

W ramach realizowanych zadań Stowarzyszenie zatrudniało średnio około 15 osób na
podstawie umów zleceń i umów o dzieło oraz 9 osób na podstawie umowy o pracę.

…………………..
miejscowość, data

……………………
data, podpis osoby sporządzającej
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……..…………………
data, podpis kierownika jednostki

