
Wprowadzenie do spi'awozdania finansowego

l) nama siedzba i adres oraz nunBr we wbSciwym rejestrre sqdowym albo ewidencji

POTSKIETOWAMYSTWO STWARDNIENIAROZSIANEGO - ODDZTAI.WIELKOPOISKAPL, KOLEGIACKI 12A61.841
POZ\AN POZNAN WIELKOPOTSKIE

2) cms t$ada dzialalrndci jedrnstki, je6li jest og. nbnry

Czas twanb nie ozr)aczrrnv

3) okes objgry sprawozdaniem finarsowym

Sprawozdanie obejm,4e okres od 0 I stycmia 201 8 r. do 3 1 grudnia 201 8

4) cry sprawozdanie finansowe nstab sporz4dzorrc pr4 atobnukontyruowania dziablrnsci prrez jedncstkg w daj4cej sig prrewidziei
prz5azlo6ci orazcrynie ishriejq okolicmoSciwskaz4l4ce rcmgo?aw konbrynrrowania prTszr\qdzialakroSci

Sprawozdanie zostalo spor4dznrc prry z'bteniu kontynuowania dziabhnSci przez okeas 12 miesigcy i dhrrej.

' Nie istriej4 okolicanoSci wskaaj4ce na powdzne zagrotmtedla konrtynuowania cizialakroSci przez Towar4mwo.

5) on6wienie pr4lglychasad (po$a<f rach:nkowoSci, wtymnntod wycenyaktyw6w ipasyw6w (takre arrcrryacjfl utalenia wyniku
frraruowego oraz sposobu spoqdznna sprawozdania finarsowego w akresie, w jakimrstawa poastawia jedrnstce prawo rqboru

Przyigte zasadyractwrkowo$ci stosrje sig w spos6b ciag!, dokorqi4c w kolejnych latach obrotowych jednakowego gnpowania operacji
gospodarczyctr, jednakowej wyceny aktyw6w i pasyw6w;

- naleznSci inbowqmnn wycenia sig wkwotachwyrrnphrej mpb\

- kapita! wbsne w wartoSci nominakrej

- Srodki wale oraz wartoSci nierntweriakre i prawne wedlug cen rnbycia, pormiejszone o odpisy arrnrtpacyjne. Srodkr twale o wrlosci
prreWacnjacej l0 000,00 zlatmrtzawane s4liniowo z zastosowaniemobowiq4j4cych stawek armrtpacyjnych ; $rodki rwale o wartoSci
rreprzelaacnj4cej 10 000,00 zlarrsfiynunrrc s4w 100%wrmrrencie zkrpu

- Srodki pienigzre wycenia sig w wattoSci nominahej. Stowarzlnzenie posiada Srodki finansowe w kasie i rn rachunkach bankowych fylko w
wahrie polskiej.

Data sporz4drenia : 20 1 9 -03 -30

Data mtttnerdzan:a: 20 1 9 - 0 4- 0 6

Karolina witczak ffi I'r?:i?f#trJanJerzewski, 
ArkadiuszMleiak' Renata

Irniq i nwisko osoby, kt6rj powimno prwadaie ksiqg nchu*owych - napodstawie a1. 52 ust Imig i nwisko kimmika jednostki, a jqelijednostkq kierJe orgm wielmsobowy, mirstkich
2 stawy o rchunkorcsci slonk6w rego orgou - na podstawie fft. 52 ur. 2 rstiwy o ruhLikowoSci
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BILANS
zgodnie zza+qcznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowosci

sporzEdzony na dziefi: 2018-12'3'l

Stan na

2018-0'1-01 2018-12-31

A.i ii., 0t 1l8]a

Warto6ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

il. lzeczowe aktywa trwale 66 93'1,17 51 119,22

ilt. NBleznoSci dlu goterminowe 0,00 0,00

tv. I nwestycje diugoterminowe 0,00 0,00

Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe 0,00 0,00

.;,,. $.: t, I :r 2 A'rnii4is

Zapasy 0,00 0,00

il. Nalezno6ci kr6tkoterminowe 6 090,60 5 564,07

il1. Inwestycje kr6tkoterminowe 2121 025,30 2 428 140,22

tv. Kr6tkoterminowe rozl iczen ia migdzyokresowe 0,00 0,00

Gt, :: O,oO

AWry Fi, '{1", 1ffinG
,;,::r::iit$]

-..--,
t:4p+822,'57

2 275 155,E0

I Fundusz statutowy 1 19 280,59 1 19 280,59

il. Pozostale fundusze 0,00 0,00

ilt. Zysk (strata) z lat ubiegtych 1 663 713,10 1 813 015,67

lv. Zysk (strata) netto 149 302,57 342 859,54

t'26135.0;8{: 209 666,71

I Rezerwy na zobowiqzania 0,00 0,00

tl Zobowiqzan ia dlugoterminowe 0,00 0,00

ilt. Zobowiqzania kr6tkoterminowe 19 224,49 28 393,44

tv. Rozliczenia migdzyokresowe 242 526,32 181 273,27

2,19#:di4i,Pl 2 4s48l7inl

Data spozqdzenia: 201 9-03-30

Data zahvierdzenia: 201 9-04-06

Karolina Witczak Edward Wojciechowski, Jan Jerzewski, Arkadiusz Myslak,
Renata Adrvan, Pawel Ciesielski

lmig, nazwisko i podpis osoby, kt6rej powiezono prowadzenie ksiqg lmig, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a.je2eli jednostkq kieruje organ

rachunkowych - ha podstawi6 art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowoSci wieloosobowy, wszystkich czlonk6w tego organu

Druk: NIW-CRSO
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?

Rachunek zyskow i strat
Rachunek zysk6w i strat na podstawie zalqcznika nr 6 ustawy o

rachunkowoSci

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Stan na koniec

Pozycja Wyszczeg6lnienie roku
poprzedniego

roku
bieiqcego

1 2 3 4

A. Przychody z dzialal no5ci statutowej 1 314 475,15 1 548 657,85

Przychody z nieodptatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego 1 314 475,15 1 548 657,85

il. Przychody z odplatnej dzialalnoSci pozytku publicznego 0,00 0,00

il1. Przychody z pozostalej dzialalnoSci statutowej 0,00 0,00

B. Koszty dzialalnoSci statutowej 1 149 166,85 1 183 294,27

Koszty nieodptatnej dzialalnoSci poZytku publicznego 1 149166,85 1183294,27

il. Koszty odplatnej dzialalnoSci poZytku publicznego 0,00 0,00

ilt, Koszty pozostalej dzialalnoSci statutowej 0,00 0,00

c. Zysk (strata) z dzialalno5ci statutowej (A-B) 165 308,30 365 363,58

D. Przychody z dzialalnoSci gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty dzialalnoSci gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty og6lnego zarzqdu 34 692,99 45 528,90

H, Zysk (strata) z dzialalno5ci operacyjnej (C+F-G) 130 615,31 319 834,68

L Pozostale przychody operacyjne 0,oo 1473,48

J. Pozostale koszty operacyjne 2 200.01 1718,64

K. Przychody finansowe 20 890.61 23 270.02

L. Koszty finansowe 3,34 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+l-J+K-L) 149 302,57 342 859.54

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

o. Zysk (strata) netto (M-N) 149 302,57 342 859,54

Data spozqdzenia: 201 9-03-30

Data zatwierdzenia: 201 9-04-06

Karolina Witczak Edward Wojciechowski, Jan Jerzewski, Arkadiusz Mysiak,
Renata Adryan, Pawel Ciesielski

lmiQ, nazwisko i podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg lmig, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jezeli jednostkA kieruje organ
rachunkowych - na podstawie art, 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci wieloosobowy, wszystkich czlonk6w tego organu

Druk: NIW-CRSO



Informacjb dodatkowa

1 . infornacje o wszelkich zob ovlqa.ntachfinarsowycll w tym z t5ztr.ilu dluzrych irstnurert6w finansouyc[ gwararrcji i porgcref lub

nbowiqzaf waiurkowych nieuwqglgdniotrych w bilansie ze wskaaniem charakteru i forny wier4ytehrrc6ci zaberyie cznnych veQzawo

nie posiada rcbowi4zaf nieuw'agfgdnionych w bilansie

2. infornncje o kwotrach zalicrek i kredltow udzielorrych czlonkom orgarnw administujqcycb w4daj4cychi nadrcryi4cych re wskanniem

oprocerfowania, gl6wnych warwrlc6w oraz wsrelkbh kwot sphconyc[ odpisanych ftrb urmrrcnyc[ a takire nbowiq4hmcqgflgblch w ich

imieniu b,njemgwararcji i porgczeri wszelkiego rodnjuzn wskazanbmkwoty og6lem dla kaZdej kategorii

nie udzielorn zadnych wspo rrog reSrodk6w Stowar4nrenia

3. wqebiajqce dane o akrywachipasywach

brak

4. infornacje o strukturre aealtznwanychprqclnd6w ze wskazaniem bhir6de\ w tyn w srcregohnSci infornacje o prrychodach

wyodrgbnionychzgodnie zprrepisamimtawy zdrm24 kwietnia 2003 r. o dziabhroSciporytkupurblicmego io wolontariacie orazffirnncje o
przyclndachztytriu skhdekczlonkowskich i dotacji pochodz4cychzs 6rodk6w publicmych

I. Prrychody z podstawowejdziahknSci operacyjnej

- skhdkiczlorkowskie 12 010,00

- darowizry 938740,002teP:

- l%wphEnasubkonta irdyruidu,ahre PLIR 808 786,36

- l%wphtynaPTSR 80999,34

- darowiayna subkonta indllviduakrc 46 484,90

- darowimynaPTSR | 470,00

- dotacje 597 907,25 ztego:

- dotacja PFRON SOD 40 725,00

- dotacja UM Pozrah - Ruch i Woda 19 472,15

- dotacja UM Pozrair - Aqaterf ON 19 578,79

- dotacjaUMPozmh- Rehab. Dorrnwa 19 846,30

- dotacja UW Ponnh- W6d<iemdo Pahcu 9 219,45

- dotacja PFRON RAP 489 005,56

n . P rzyctndy z dZiabhnSci firnrsowej

- odsetki od lokat

III. Pozostale przychody operacyj ne

OGOI,EN,{ PRZYCTIODY

5. ffinracje o sftrkhrre poniesionychkosd6w

I. Kosdy dziabhnSci statrtowej

- kos{ sfirnrsowane z dotacji

23 270,02

1473,48

I 573 401,35

| 183 294,27 zlegoi

580 883,35



- kostyhczrr.:rra. zakryu lek6w, rehabilitacji i:

zahpu sprzEtu rebabilitacynego sfiniarsowane

zdaroww]%naindywidr:alnesurbkonta 565393,06

- kosdy sftrarsov,nne z l% PTSR 37 017,86

tr. Koszyogohregomqdu 45 528,90

lll. Poastab kosayoperacfne | 718,64

OGOLEM KOSZTY I23O 54I,8I

6. darrc o ir$dbchnvtEksrenia i qposobie wykorzlrstania flndtszr stat$owego

Fr"rduz stahf o vty b ez mian

7. jezeli jedrnstka posiada statw organbcji pozytku publiczrego, zinieszrzaw ffionracji dodatkowej dane na tennt uzSnkanych przychod6w

i poniesionych kosd6w z tytr"ilu I % podatku dochodowego od os6b fucmych oruz sposobu wydatkowania Srodk6w poctnd4cych z lYo

podatku dochodowego od os6b firycznych

" Patrz pkt 4 i pkt 5

8. inrn ffirrnacje niz wymienbne powyrej, je2nli rrnglyby w istotry spos6b \ /ptyrq6 na ocerry syhracji nnj4tkowej i finansowej oraz wynft
frnrsowyjedrnstki, w tymdodatkowe infornncje i obja.{nienia wymieniorre w @czf,arr 1 rstawy z dnia 29 wrn{n:a 1994 r. o

raclurkowoSci, o ile wystgpqj4 wjednostce

nb dotyczy

Data spor4dnrra: 20 I 9- 03- 3 0

Data mwter dzeIrp,: 20 19 - 0 4 - 06

Karolina Witczak
Edward Wojciechowski, Jan Jerzewski, Arkadiusz Mysiak, Renata

Adnan PawelCiesielski

Irnig i nwisko osoby, h6rej powimno pmwadaie ksiqg mchmkowych - na podstawie at. 52 st Imig i nwisko kimmika jednctki, a jezeli jednostk4 hmje orgm wielmsobowy, wzysthch
2 stawy o trhmkowosl cdonk6w tego o€mu - na podstawie d. 52 ust. 2 stawy o ruhukowosci


