SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna
z siedzibą w Limanowej
za rok obrotowy 2012
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
1. Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna zarejestrowana jest w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000212400.
Data wpisu: 08.07.2004r
NIP 7371986826
REGON: 492944369
Stowarzyszenie od 28.IX.2008r posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Siedziba Stowarzyszenia: 34-600 Limanowa, ul. Jana Kilińskiego 11
Dane dotyczące członków Zarządu:
Teresa Zabramny
Małgorzata Szura
Magdalena Żołna
Dorota Rybska
Bożena Kapturkiewicz
Władysława Sierant
Stanisława Juszkiewicz

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes
- Wiceprezes
- Sekretarz
- Skarbnik
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

2. Celem działania Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna jest:
prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej, charytatywno
opiekuńczej,
dobroczynności, opieki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wszelkiego
rodzaj działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą poprzez wydawanie i
sprzedaż „Gazety Limanowskiej”
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji
działalności.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie księgi rachunkowej
prowadzonej w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad
rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 1/2004
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z dnia 20.06.2004r określającego:
a/ sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
b/ zasady ustalania roku obrachunkowego
c/ podstawę prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym plan kont
Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się przepisy określone w ustawie o
rachunkowości.
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Przyjęte zasady rachunkowości:
1) Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych
2) Majątek obrotowy Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne oraz
towary.
Towary oraz środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej,
wyrażone w złotówkach.
3) Pasywa Stowarzyszenia, tj. kapitał (fundusz) statutowy, zobowiązania
krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe wykazane są w
wartości nominalnej.
4) Jednostka (Stowarzyszenie) sporządziła bilans w wersji uproszczonej,
natomiast rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.
I. Działalność statutowa
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2012r
1. Środki pieniężne ogółem: 290.184,81 zł, w tym:
- rachunek bieżący
- lokaty dzieci Kowalskich
- kasa
- rachunek walutowy w PLN
- lokaty

1.144,44 zł
5.428,61 zł
2.884,51 zł
- 19.487,49 zł
- 261.239,76 zł

2. Ogółem przychody: 985.438,98 w tym:







Towary z Banku Żywności
1% podatku od osób fizycznych
Składki członkowskie
Darowizny pieniężne od osób fizycznych i firm
Przychody finansowe
Darowizny rzeczowe

185.450,18 zł
134.344,53 zł
696,00 zł
649.247,53 zł
15.335,94 zł
364,80 zł

3. Koszty ogółem: 413.019,35 zł w tym:









Wydane towary z Banku żywności
Koszty leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia
w środki higieniczne i odżywki podopiecznych
Jednorazowe zapomogi
Transport żywności
Upominki dla podopiecznych z okazji św. Mikołaja
Koszty administracyjne ( opłaty, podatki, materiały,
sprzęt, usługi obce i wynagrodzenie za usługi)
Koszty organizacji imprez charytatywnych
Przekazanie darowizn rzeczowych

185.450,18 zł
204.714,41 zł
1.922,38 zł
5.535,00 zł
2.977,22 zł
11.486,36 zł
569,00 zł
364,80 zł
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4. Środki pieniężne na dzień 31.12.2012r. – 870.005,97 zł
II. Działalność gospodarcza
1. Środki pieniężne na dzień 01.01.2012 r. – 3.055,42 zł
 Ogółem przychody : 8.337,40 zł
w tym: - z reklam i ze sprzedaży gazet
 Koszty ogółem : 9.966,20 zł w tym :
- koszty administracyjne
- druk Gazety Limanowskiej
- umowa o dzieło ( skład gazety i reklamy)

8.337,40 zł
133,64 zł
7.098,16 zł
2.734,40 zł

 Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 r. – 1.207,49 złotych

III. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2012
W okresie rozliczeniowym, Stowarzyszenie na działalności statutowej uzyskało wynik
dodatni, to jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami wyniosła + 572.419,63 zł
Na działalności gospodarczej wypracowano wynik ujemny w kwocie – 1.628,80 zł.
Ogółem, na całokształcie działalności wypracowano stratę wynik dodatni w kwocie
570.790,83 złote.
Wynik dodatni w kwocie 570.790,83 zł – zwiększy przychody roku następnego.

Limanowa 2013-03-26
Zarząd

Teresa Zabramny

- Prezes Zarządu

………………………………

Małgorzata Szura

- Wiceprezes

………………………………

Magdalena Żołna

- Wiceprezes

……………………………...

Dorota Rybska

- Sekretarz

……………………………..

Kapturkiewicz Bożena

- Skarbnik

……………………………..

Władysława Sierant

- Członek Zarządu

………………………………

Stanisława Juszkiewicz - Członek Zarządu

………………………………
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