Centrum Ochrony MokradeN
02-026 Warszawaul. Raszyriska
32/44 lok. t4O

FINANSOWE
SPRAWOZDANIE
ZA OKRES
OD 01.01,2012r.DO 3L,L2.2O1.2r.

Wprowadzenie

1.

Nazwa:
Centrum
Ochrony
lvlokradel

2.

Saedziba:
Warszawa
ul.Raszyriska
32144lok,140,02-026

3.

Formaprawna:
osobap€wna.

4,

PrzedmiotdzialalnoScii
ochronaprzyrody,a w szczeg6lnoSci
obszar6wpodmoklychwraz z
gatunkami roSlin i zwjerzEt,opracowywaniei wdra2anieplan6w
charakterystycznymi
renaturyzacjii ochrony czynnej tych teren6w, podttzymylvanieich u2ytkowaniav,rzgodzaez
zasadami
zr6wnowa2onego
rozwojuorazedukacjaw zakresieochronyprzyrody.

5.

Organ prowadzEclrejestr: SQdRejonov',y
dla m,st. Warszawy.XIX WydzialGospodarczy
KrajowegoRejestruSEdowego.

6.

NumerNIP:534-219-56-24

7.

NumerREGON:
015159967

B,

CzastruaniaSlowanysrenia:nieograniczony,

9,

* 31.12.2012r.
OkresobjQtysprawozdaniem
finansowymi
01,01.2012r.

10.

Sprawozdanie
zostalosporzEdzone
zgodniez zasadamiustawy.o,-rachunkowo6ci
z,dnia 29
wrze6nia
1994r. (Dz.U.z 2009r, Nr 152,poz.1223ze ztn.)

INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenie
Chroimy Plokradla powstalo w 26.04.2002 t.

Do rejestru StowaEyszei

i innychOrganizacji
Spolecznych
iZawodowych,FundacjiiPublicznychZaklad6wOpiekiZdrowotnej
zostalowpisanew KrajowymRejestfteSqdowympod numeremKRS0000109564,podmiottakze
wpisanydo RejestruPrzedsiqbiorc6w.
KsiQgi
Rachunkowe
Stowarzyszenia
sq prowadzone
w biurzerachunkowym
FinariGroups.c,z siedziba
w Warszawie
ul, Tamka34
Peyjqtyzostalrok obrotowyod 01.01.2012
do 31.12.2012
obejmujqcy12 kolejnychmiesiQcy.
Ewidencjq
kjqgowEprowadzisiq metodEkomputerowQ
za pomocqprogramuSymfonia.
Ustalono
zasadyrachunkowo6ci
na rok 2008w oparciuo Ustawqo rachunkowo6ci
z dn, 29 wrze6nia
1994r. z oozn.zmianami.
Opis stosowanychzasad rachunkowo5ci
Srodki trwale
WartoaapoczQtkowa
6rodk6wtrwalych ujmowanajest w wysoko6ciceny nabycialub koszt6w
poniesionych
na ich wytworzenie,rozbudowqlub modernizacjq.
Wafto6apoczqtkowaarodk6w
trwalych pomniejszajE
do jej warto6cinetto skumulowaneodpisy umorzeniowe.Srodkttrwale
umaftanesE metodqllniowE,zgodniez zasadami
zapisanymi
w ustawiez 15 lutego1992o podatku
dochodowym
os6bprawnych.Srodkitrwalezakupione
ze 6rodk6wwolnychod podatkudochodowego
przezdotujqcegoiwykazy\,vane
stanowiQ
umarzanesE zgodniez zasadamiokre6lonymi
sq wg ich
wa[oici pocrEL\owej
w inforracji dooatkowej.

Wartosci niematerialne i prawne
Wartoaci
niematerialne
i prawnew mySlUstawyo rachunkowo6ci
ujmowanesq w kiqgach
przyirodkachtrwalych.
rachunkowych
na zasadach
stosowanych

Nale2no6cii zobowiazania
Nale2no6ci
sq wedlugwartoScipodlegajqcej
i zobowiqzania
w waluciepolskiejwykazywane
zaplacie.
Przyjmujesiq r6wnie2 rozwiEzanie,2emo2na dokonaaodpisu w ciq2ar pozostalychkoszt6w
jest to w przypadku,gdy przewidywanekoszty
operacyjnychdrobne nale2no4ci.Uzasadnione
postepowania
(tj, odpowiedniaczq66wynagrodzeipracownik6wzajmljqcychsiq
windykacyjnego
ewidencjEidochodzeniemnaeznoaci,oplaty pocztoweitelekomunikacyjne,
itd.) bylybywy2szeod
nomjnalnych
kwottych drobnychnaleinoici

Srodki oienie2ne
Krajowearodkipieniq2ne
w kasiei na rachunkach
bankowych
wyceniasiqwedlugwarto6cj
nominalnej.
Wyra2one
w walutachobcychope.acjegospodarcze
ujmujesiq w ksiqgachrachunkowych
na dzlehich
przeprowadzenia
po kursie:
- faktycznie
zastosowanym
w tym dniu,wynikajqcym
z charakteruoperacji- w przypadk!sprzedazy
lub kupnawalutorazzaplatynae2no6cllubzobowiEzai
- 6rednirnustalonym
dla danejwalutyprzezNarodowy
BankPolskina roboczydziei popzeozajqcy
dokonanie
operacji- je2eliniejest zasadne
zastosowanie
kursufaktycznego.
Nadziei bilansowy
wyceniasiqwyraionew walutachobcychskladnikiaktywdwpo 6rednirn
lstalonymdladafej walutypzez NarodowyBankPolskina roboczydzietipoprzedzajqcy
dokonanie
operacl,
R62nice
k!rsoweodnoszone
sq odpowiednio
do przychoddw
i kosztdwfinansowych.
Inne,,arodki
pjeniQ2ne"
przeznaczone
do odspzedazy,
alboutrzymane
do daty wykupuw celu
uzyskania
odsetek,wyceniasiq wedlugcenyrynkowej.

Funduszwlasnv
jest wielko6afunduszustatutowego.Funduszstatutowyjesl to
W tej pozyc.jibilansuwykazywana
fundusz podstawowyjednostki, tworzony na podstawiepzepisdw prawa i statutu jednostki,
przeznaczony
jej dzialalno3ci
na finansowanie
statutowej.
przy zalozeniukontynuowania
Rocznesprawozdanie
przezorganizacjq,
sporzEdzono
dzialalno5ci
co
najmniej
12miesiqcy
idlu2ej,
Nie sq nam znane okoliczno6ci,kt6re wskazywaiybyna istnienie powaZnychzagro2e6dla
lolfynuowafla przerorgani/acjqdziaral'rocci.

Informacie dodatkowe
StrJktu-ana.ezlosc- krdtkoterr.nower tyt. rozl'creipodal\LVdl
- kr6tkotermjnowe
StrukturazobowiEzai
z tyt. dostawi uslugorazz q . rozrachunk6w
z
pracownikami.
W roku2012Stowarzyszenie
w vlysoko(ci1.596,93orazzyskpodatkowy
uzyskalostratQbilansowE
w
wysoko6ci
10.019,58.
Rd2nica
w wysokoaci
wynikufinansowego
w kwocie11,616,51
wynikaz
przychod6w
zaliczenia
do przychod6w
roku2012nadwy2ki
nadkosztamiroku2011.
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