Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Podkarpackiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Rzeszowie
sporządzona za 2012 rok.
Organizacja pożytku publicznego nie prowadząca działalności gospodarczej.

Informacja sporządzona została na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 kwietnia
1994r. (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).
Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Rzeszowie nie
prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudniał pracowników. Działalność opiera się na
pracy społecznej członków i sympatyków stowarzyszenia.
I. Dane bilansowe:
1. Aktywa trwałe – wartość księgowa „zero”
2. Aktywa obrotowe:
a)
należności krótkoterminowe - nie występują
b)
inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne

111.567,70 zł
111.567,70 zł

3. Fundusze własne:
a) fundusz statutowy
b) wynik finansowy netto za rok obrotowy

77.814,15 zł
49.997,62 zł
27.816,53 zł

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
a) zobowiązania krótkoterminowe
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wpłaty 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
do rozliczenia w następnym okresie sprawozdawczym)

33.753,55 zł
1.819,80 zł

5. Suma bilansowa

31.993,75 zł
111.567,70 zł

II. Struktura przychodów i kosztów rachunku wyników przestawia się następująco:
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego:
• składki członkowskie
• darowizny
• 1%OPP
• wpłata na pompę insulinową
Przychody finansowe (odsetki od lokat)
OGÓŁEM PRZYCHODY

67.296,01 zł
2.720,00 zł
4.500,00 zł
59.651,51 zł
424,50 zł
5.900,74 zł

73.196,75 zł

Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:
1. koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego (insulina osprzęt)
2. pozostałe koszty realizacji zadań statutowych:

mat. szkoleniowe, książki

pozostałe koszty; czynsz, telefon, usł.bankowe,
podróże służbowe
Koszty administracyjne:

45.167,22 zł
31.853,51 zł
13.313,71 zł
3.232,57 zł
10.081,14 zł
213,00 zł

OGÓŁEM

KOSZTY

WYNIK FINANSOWY 2012 r.

45.380,22 zł
27.816,53 zł

Zdarzenia po dniu bilansowym mogące mieć wpływ na bilans i rachunek wyników - nie
wystąpiły
Zgodnie z Uchwałą Zarządu wynik finansowy za 2012 r. zwiększa fundusz statutowy
Stowarzyszenia.
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