centrumochronyMokEdel
01-636
warszawa
ul,Ci€szkoBkiego
1/3tok31

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.01.2013r,
DO31,12.2013r,

It&A

^,*i:.bu
z- ?"f-rffik

1,

Nazwa:CentrumOch.o.yl,lok.adel

2.

Sledziba:
ul.Cielkowskiego
1/3/0t-636war%wa

3,

pEwna:osobaprawna.
Forma
Paedmlot
przyrody,
dzalalnoici:
ochrona
a w szde96noSciob%r6w podmoktych
wrazz charakterystyonymi
gatunkani
ro! in zwierzEti
opracolvywanie
i wdratanie
pan6w renaturyzacji
i ochronyaynnej Vch ter€n6w,podt.zymylva.ie
ich
uz),tkowanlaw zqodzlez zaedami zownowatonegorcrwoju oEz edukacjaw
przyrcdy,
zakresie
och@ny

5.

organ prowadzQcy
fejestr:sad Rejonowydla m,st, Wa6zawy.xD( wydzal
Gospoda.czy
K6jowegoRejestruSedowego,

6

NuherNrp:534-219-56-24
NumerREGON:
015159967

8,

czasttuaniaStowarzysenia:
nieogran
czony.

9

-31,12.2013r.
okresoblQty
sprawozdaniem
nnansowym:
dl 01,2o1lr,

10.

Sprawozdanie
zostalosporidzone zqodfle z zasadamiusta$y o rachufkowo6ci
d - " 2 c w R e i . i a r 9 9 a - , ( D z Jz,2 O O .g1 1 5 2p. o z1 ) 2 : z . / r . )

z- ?"ffir^*ry21

INfORMAC]ADODAIXOWA
Stowazyszei
e Chfoihy tlokadta powstalow 2604,2002r. Do rejestr! Stowarzyszen
nnychOrqanza.jiSpoleczny.h Zawodowlichi
Fundacjii Fubi.znychzakraddwoptek
zdrowotnejzosbro wpsane w Krajowym Rej€stue SQdowympod numerem
KRS
000010956.1,
podfiiotrakiewp sanydo Relest.uPrzeds
Qbiorcdw,

ftqq Rachunkowe
srowar?yszena
sq pfowadzone
w biuzerachunkowym
FinariGroups..
z si€dz
bqw warszawe
u Tamka34
Ptryjetyzostalok obfotowyod Ot.O12012
do
Ewden.le
ksegow4
prowadz
se m.todqkomputerowq
proqranuSymfon
zapomocQ
a
llstaoio zasadyra.hunkowo6c
na rok 2oo8w oparcuo Usrawe
o ra.hunkowoic
z dn
29waesna 1994r. z pd:n zntanami.
Opisstosowanych
zasadrachunkowo6ci
5rodkitruale
Wartoaa
po.zqtkowa
nodkdwtmarychujmowana
jestw wysoko6ci
cenynabycia
ub koszt6w
ponesiony.hna ich wj4worzen
e, rozbudoweub moderniza.je.
waftoii poczqtkowa
arodkdw
ttualychpomneFaj4 do jej warto3ct
nettoskutruowdreoapsylmozenowe
arodkitMarelmarzanesEmetoddiniowe,zqodnez zasdaam
zapsanynw usiawez 15
uteqo1992o podarku
do.hodowym
os6bp/awnych.
Srodkitrwale
zakupone
z-"3rodk6w
,o iy.rr od podatku
dochodoweqo
stanowqumazanesq zqodnie
z zasadam
okre6onymi
paezdorujqc€go
wykazywane
s4w9 tchwarto3.i
poczerkowej
w inforna.tidodarkowej.
Wdrtoicrniematefldtne
i orawne
Wartolcnematera/neprawnew myilUstawyorachunkowo4ciujmowane
sq w ksieqach
ra.nun(owy.h
nazasada.h
srosowanych
pzy jrodkach
rfratch.
Nalet.oici i zobowiaza
nia
Nareznolczobowiizania
w wauce poskej wykazwa.esq wedlugwarto6ci
podegajecel
row.ez rozwazane,
z€ moznadokonaa
odps! w cqiar pozostarych
kosn6w

post\apowanra
wifdykacyjneqo(rj, odpowed.ia czejd wuagrodzei pracownik6w
zalmujq.ych
se €widencjq
idochodzenem
faeznoi., optatypocztowe
irerekomunkacyjne,
td.)bylyby
wyiszeod nominafych
kworty.h drobnych.a
ez.osci.
irodki pienier.e
Krajowe
6rodkpi€niezne
w kase na rachunkach
bankowych
wy.eniasiqwedllgwarroic
wyrazofew wautachobcy.hoperacj€
qospodafcze
ujmujese w kstqgach
rachunkowlch
na
dzei ichpeeprowadzenia
pokuEe:
- fakb,'cznle
zastosow.nym
w tym dniuiwynikajEcym
_ w przypadkL
z charakter!
operacli
sFfzedary
rubkupnawatLtora,zaptaty
nate2no5ci
ubzobowinzai
- 6rednmustaonymdta danejwatutyprzezNarodowy
Bankpotsk na foboczydziei
popdedzalqcy
dokonanie
operaqi je2etntejestzasadne
zastosowane
ku6ufakq?cznego.
Nadzieiibiansowy
wycenia
sq wyra2one
w wautachobcych
sktadfiki
alrtwdwpo +ednim
lsta onyn dradanejwatutypfzezNarodowy
Bankposk na roboczy
dzen popnedzajqcy
RoZn.ekuEow€
odnoszone
sEodpowedno do przychoddw
i kosztdw
nnansowlch
1nrc,,!fodk plenqzne"ptreznaczone
do odsprzeda2y,
albo utzymanedo daty wykupu
N ceu uzyskania
odsete(wy.ena sq wedluq.eny
rynkower

Funduszwl-snv
W tej pozycjblans! wykazywana
jest wietkoSi
runduszu
statutowego.
Fundus,statutowy
jest to fu.dlsz podstawowy
jednostki,
tworzony
na podstawepreps6w prawai statutu
pEezna.zonvna
jejdzialanolcstatltowej.
lednostki
finansowane
Ro.znesprawozdane
spo@dzonoprzy zalo2eniukofrynuowania
dzalanoi. pfzez
orcantracle,.o
najnfej 12micsqcydluzej.
Ne sq nan znaneokol.znoici,kr6rewskazywaryby
powaznych
na istnienie
zaqrozeida
K.ntynlowan
a ptrezorganza.je
dzalalno6cl

Intormacie dodatkowe
strlkturanaeino6c krdtkote.m
nowez tyt. roziczei podatkuVATorazwpraco.etkaucj

SftukturazobowiEzan kr6rtoterminowe
z tyt, dostawI ustugorazz

z
M. rozrEchunk6w

Wvnikfinansow
w rck! 2013stowar2yszenie
uzyskato
zyskbiansowyw wysokoici18.s87,49
orazzysk
podatkowyw wy5oko6ci
18,587,93.R6intcaw wysoko6cj
wynikufnansowegow kwocie0,49
wynika2 ni€zaliczenia
do kosztdwpodatkowychr
kos2t6wodsetekdta konrraheita,uzyskany
zysRzostanrew calosci pEeznaczofyna cele statltowe stowarzy*enia oraz zostanie
zalaonydo przychod6w
rokupEyszlego.

c"zLoNEK
24RZADU

Jt*!&k'4'
l'!t
CZIONEX

?'ffi**

IN;:

- 'r&-

lll:

+fl]

ia!o-l

l!eddo

!!d!!E!!!4!!-__-

@!!ri!!ir

dd,r4!!?4j4ei@!r!z!'!]@

. _ --

-

+-

-#*.
qiie-

111
r-Ni)d

Bi|.rozDP{|{dnigknb!rod

r7xr,]o

t

f|tt,6ot*-n
OztoNEKza

I i)

tl'

':: ll

0Er1'irt!!4!:.!
oddl

t 4*!

Nrio , (r1& rch ohnbreo

rlnkii

!hno)

l-z"h"!r

tl

I \!4L$r@!4r!

I

rrl !!!Slf--

,60.1.,,.\
Yl1
PRZEWOD

z RZ4DU

)r{EK4FZAqU
L,,La-.

CZTONEK

tG'Lb

[w*i**

r.r?!"id'

Pzy.hody dz'arahG. Euruiow'j

Kosrryrearizacj
z,daf siaruiowych
ry[i!r'rTo,ydn]aro\,'na'rro'e

ldlq9!1 arboJiemny)'a.B)

dru,owsi odpdnei

' srarurowel
odp,h.l
b w . . ( d o d r l a r b oJ F m n r l D . . )

?y(hody nedo z dzia|ahoi. gospodarczs]

tuszryprow,dzsnia
dzi.rano.ci eospodarczaj

zy3t (st,b) btunoz dnararnos.s.spdd,(zej

Pobdar. paychody o@Bcyine

Pozosrare
koszryoprracyjno

zysr Lsftb, na dz .r,Lnoj. op.ri.yrneilK+L.M)

I
l()ds

'/f#tq*
z__ '%,
'

A

A

:'?"2-

l'

"4

[

(N+oF)
i so3poljarc:el
43r (stab) na drararnoi.rsraturowsj
wynir zda?annaddyd'lny.h (s.l.sll)

ffi,*+'

n4&-[^--\
CZLONEK

