
WPROWADZENIE DO  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
STOWARZYSZENIA NASZE ŁOMIANKI 

 ZA OKRES  OD 01 STYCZEŃ 2014  DO 31 GRUDZIEŃ  2014 R.

1. Informacje porządkowe 

Sprawozdanie finansowe  Stowarzyszenia NASZE ŁOMIANKI z siedzibą w 

Łomiankach, przy ul. Podleśnej 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości. Stowarzyszenie zostało  zarejestrowane w 

dniu 2001-11-15 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 

0000061374.                                                                                                

Celem Stowarzyszenia jest :                                                                                     

- umacnianie demokracji lokalnej i regionalnej,

- integracja społeczności,

- ochrona środowiska naturalnego regionu,

- popularyzacja tężyzny fizycznej i sprawności umysłowej mieszkańców oraz      

zdrowego trybu życia,

- popularyzacja miejscowej tradycji,historii i sztuki.                                                     

 Działalność podstawowa:

- umacnianie demokracji lokalnej,                                                                                

- integracja mieszkańców, popularyzacja lokalnej historii, kultury i twórców,

- współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

                                                                                                                                                    

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie  prezentuje sprawozdanie finansowe

 za okres 01.01.2014-31.12.2014.

Sprawozdanie finansowe obejmuje między innymi:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 2 515,21 PLN

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości: 1 813,19 PLN.

  Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  
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działalności statutowej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, 

obejmującej  okres  nie krótszy  niż  jeden  rok  od  dnia  bilansowego,  w  nie  

zmienionym  istotnie  zakresie.  Nie  istnieją  również  okoliczności  wskazujące  na  

zagrożenie kontynuowania działalności.

Sporządzono dnia: 21/03/2015 r.

 

Mariola Faralisz

..........................................                                                   .................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby                                                                                                                    (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia.

do sprawozdania finansowego za okres 
od 01 styczeń 2014 do 31 grudzień  2014 r.

1. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych ani gruntów użytkowanych 

wieczyście, w minionym roku nie dokonano nakładów na niefinansowe aktywa 

trwałe.

2. Na dzień bilansowy podmiot nie posiada należności.

3. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań krótkoterminowych, a także nie posiada 

zobowiązań długoterminowych, warunkowych oraz zabezpieczonych na majątku 

jednostki.

4. Na koniec roku nie powstały rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ani 

bierne.

5. W 2014 roku nie wystąpiła różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym.

6. Przychody z działalności statutowej wyniosły: 3013,04 PLN w tym:

składki członkowskie    1 500, 00 PLN

zysk z 2013 r                1 513,04 PLN .

7. Pozostałe przychody wykazują kwotę 1000, 00 PLN – otrzymana darowizna.

8. Koszty realizacji zadań statutowych  wyniosły w 2014 r   1549,20 PLN w tym:

wydawnictwa i materiały drukowane            1 266,90 PLN

akcje charytatywne                                          282,30 PLN

9. Koszty administracyjne                                    549,99 PLN,

10.Pozostałe koszty – przekazana darowizna     100,00 PLN  ,        

11.Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

12.Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.

13.Nie udzielono pożyczek ani innych podobnych świadczeń osobom wchodzącym w 

skład zarządu.

Sporządzono dnia 21/03/2015 r.

Mariola Faralisz

..........................................                                                   .................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby                                                                                                                    (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
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