Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Bielsku-Białej
......................................
Nazwa jednostki

.......................................
Numer statystyczny

Bilans
na dzień 31 grudzień 2010

Pozycja

Wykaz aktywów i pasywów

1

2

A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
A.
I.
II.

B.
C.
D.
I.
II.
E.

Stan na dzień
01.01.2010 31.12.2010
3

4

AKTYWA
Ogółem
Majątek trwały
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowy majątek trwały
Finansowy majątek trwały
Majątek obrotowy
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego
Należność i roszczenia
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Środki pieniężne
Rozliczenia między-okresowe czynne

16811,82
16811,82
16811,82
-

17656,48
17656,48
17656,48
-

PASYWA
Ogółem
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia )
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna )
Rezerwy

16811,82
16811,82
12054,17
-

17656,48
17656,48
12054,17
5602,31
5602,31
-

-

-

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Zobowiązania
Fundusze specjalne
Rozliczenia między-okresowe bierne i przychody
przyszłych okresów

Sporządził
Bielsko-Biała 31.12.2010r.
.
-------------------------------------

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Bielsku-Białej
......................................
Nazwa jednostki

.......................................
Numer statystyczny

Rachunek zysków i strat
za 2010 rok

Pozycja

Wyszczególnienie

1

A.
I.
II
B.
C.
D.
I.
II .
III.
IV.
V.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.

2

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje
Koszty realizacji zadań statutowych
Zysk/Strata na działalności statutowej (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody(nie wymienione w poz.A i G)
Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz.B.D.i H )
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata brutto na całokształcie działalności(C-D-E-FG-H)
Zysk i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna
Zysk/Strata (I-J.I-J.II )

Bielsko-Biała 31.12.2010r..
...........................................
data sporządzenia

Kwota za rok
ubiegły
bieżący
3

4

37824,96 4342514
2025,00 2540,00
35799,96 40885,14
33067,31 37822,83
4757,65 5602,31
4757,65

5602,31

4757,65

5602,31

.................................
podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenia Kobiet Po Mastektomii
,, AMAZONKI ,, w Bielsku – Białej u.Barlickiego 15

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wspomaganie kobiet po mastektomii jak i
szerzenie edukacji na temat raka piersi.
Stowarzyszenie działa w oparciu o statut zarejestrowany w sądzie w 1999 roku , a od roku
2006 jest Organizacją Pożytku Publicznego – KRS 0000 186658.
Rachunkowość prowadzona jest w sposób uproszczony, określony przepisami rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie
prowadzących działalności gospodarczej.
W Stowarzyszeniu prowadzona jest ewidencja dowodów księgowych księgowych księdze
obrotów i sald.
Podstawą zapisów w księdze rachunkowej są dowody księgowe stwierdzające dokonywanie
operacji zwane dowodami źródłowymi zewnętrznymi – obce i własne, a mianowicie:
a) zestawienia bankowe miesięczne - obejmujące wpływy i wydatki na rachunku wraz
z wydrukami komputerowymi potwierdzającymi
dokonywanie operacji na koncie,
b) raporty kasowe
- obejmujące wpłaty, wypłaty, dowody KP i KW
oraz faktury zewnętrzne,
c) rachunki obce za dokonane zakupy i wykonane usługi,
d) dowody własne
- wykazy i umowy o dzieło.
Przychody i koszty za wyżej wymieniony okres objęte są załącznikiem nr 1.

Bielsko-Biała, 31.12.2010r.

----------------------------------ELZBIETA SEKUŁA

