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ptowarzószenie aializowanóch
„kbmeolp”
ulK gana mawła ff T
44JPPR gastrzębie wdrój

rCetAŁA ko

OLOMNN

talnego wgromadzenia Członków
ptowarzószenia aializowanóch kephros
z dnia OMKMOKOMNN rK
t sprawieW przójęcia bilansu za OMNM rokK

ka posiedzeniu talnego wgromadzenia Członków ptowarzószenia
aializowanóch kephros w dniu OMJMOJOMNN rokuI uchwalamó przójąć bilans za
OMNM rok o sumach bilansowóch po stronie aktówów i pasówów wónoszącóch
PS PSMIPV złK
EsłownieW trzódzieścisześćtósięcótrzóstasześćdziesiątdziewięćzłotóch PVLNMMFK

ptowarzószenie aializowanóch
„kbmeolp”
ulK gana mawła ff T
44JPPR gastrzębie wdrój

rCetAŁA ko

PLOMNN

talnego wgromadzenia Członków
ptowarzószenia aializowanóch kephros
z dnia OMKMOKOMNN rK
t sprawieW przójęcia rachunku zósków i strat za OMNM rokK

ka posiedzeniu talnego wgromadzenia Członków ptowarzószenia
aializowanóch kephros w dniu OMJMOJOMNN rokuI postanawia się przójąć
rachunek zósków i strat za OMNM rok z wónikiem strata w kwocie JOT UMNIUN złK
EsłownieW minusdwadzieściasiedemtósięcóosiemsetjedenzłotóch UNLNMMFK

ptowarzószenie aializowanóch
„kbmeolp”
ulK gana mawła ff T
44JPPR gastrzębie wdrój

rCetAŁA ko

4LOMNN

talnego wgromadzenia Członków
ptowarzószenia aializowanóch kephros
z dnia OMKMOKOMNN rK
t sprawieW przójęcia sprawozdania merótorócznegoK

ka posiedzeniu talnego wgromadzenia Członków ptowarzószenia
aializowanóch kephros w dniu OMJMOJOMNN rokuI postanawia się przójąć
sprawozdanie merótoróczneK

ptowarzószenie aializowanóch
„kbmeolp”
ulK gana mawła ff T
44JPPR gastrzębie wdrój

fnformacja dodatkowa do bilansu za OMNM rok

NK ptowarzószenie aializowanóch „kephros” powstało w NVVR rokuK tódział lbówatelski
rrzędu tojewódzkiego wpisał je w dniu MPKMSKNVVR rK do ewidencji stowarzószeń
pod pozócją NTO4K
OK ptowarzószenie dializowanóch „kephros” z siedzibą w gastrzębiu wdroju postanowieniem
Sądu tojewódzkiego w hatowicach w dniu OPKMTKNVVS rK uzóskało wpis do oejestru
ptowarzószeń dział
A nr NTS4
katomiast od dnia OTKNMKOMM4 ptowarzószenie kephros posługuje się numerem
nadanóm przez pąd oejonowó w dliwicach u tódział dospodarczó hrajowego oejestru
SądowegoW
hop MMMMMMPOTO
PK PMKM4KOMMT rK ptowarzószenie uzóskało wpis do rejestru organizacji pożótku publicznego
4K rrząd statóstócznó OUKMSKNVVS rK nadał mu numer
oegonW OTPM9O9UM
rrząd pkarbowó w gastrzębiu wdroju NPKMUKNVVS rK nadał mu numer
kfmW SPPJNPJUNJPRU
RK ptowarzószenie aializowanóch „kephros” posiada statutI w któróm zawarte są cele
stowarzószeniaW
·

integracja środowiska choróch objętóch programem przewlekłóch dializ

·

udzielanie wzajemnego wsparcia i niesienie wszelkiej pomocó choróm zrzeszonóm
w stowarzószeniu

·

poprawa i podnoszenie standardów procesu dializ poprzez wspomaganie lśrodka
aializ

i lddziału kefrologii tojewódzkiego pzpitala ppecjalistócznego nr O

w gastrzębiu wdrojuK
SK Władzami ptowarzószenia sąW
·

talne zgromadzenie członków

·

warząd

·

oada nadzorcza

TK t OMNM rK warząd reprezentowaliW
·

oószard titek J przewodniczącó

·

aariusz wając J vJce przewodniczącó

·

wdzisław ppandel J skarbnik

UK ptowarzószenie w OMNM roku pozóskało środkiW
aarowiznóW
·

N B podatku

·

cabróka hotłów „obcAhl” pKA

NKMMMIMM zł

·

„ciT” molska ppKzKoKoK

PKMMMIMM zł

·

„mrómat” ppK z oKoK gastrzębie wdrój

RKMMMIMM zł

·

mrzedsK Budowlane „hljmibu” gastrzębie wdrój

oAwbj aAoltfwkY

NMKSUUIOM zł

RMMIMM zł
OMKNUUIOM zł

orazW
·

z tótułu składek członkowskich

·

odsetki od zgromadzonóch środków na rJch bankK

ldÓŁbj mowYCelaY

OKRONI4V zł
T4RIRT zł
OPK4RRIOS zł

VK moniesione w OMNM roku wódatki na działalność statutowąW
·

kosztó działalności integracójnej w tómW

UKSTSIRS zł

J wójazdó rehabilitacójnoJterapeutóczne

RKOTVINT zł

J spotkania okolicznościowe dializowanóchW

PKPVTIPV zł

·

podnoszenie standardu dializ w tómW

J wódatki na urządzenia i sprzęt
J pozostałe środki
hlpwTY pTATrTltb

NKUUVINP zł
NKT4VINP zł
N4MIMM zł
NMKRSRIS9 zł

moniesiono kosztó administracójneW
·

materiałóI w tómW

·

usługi obce

NKTNMION zł

·

pozostałe kosztó

NKPPPIRO zł

hlpwTY AajfkfpToACYgkb

NS4IN4 zł

PKOMTIUT zł

mozostałe kosztóW
·

aarowizna na rzecz pzpitala

mozostałe kosztó operacójne
ldÓŁbj hlpwTY

strata

PTK4RMIMM zł
PPIRN zł
RNKORTIMT zł

JOTKUMNIUN zł

oACerkbh wYphÓt f pToAT
pporządzonó na dzień PNKNOKOMNM rK
tiersz

oACerkbh wYphÓt f pToAT

PNKNOKOMM9 rK

PNKNOKOMNM rK

A

mrzóchodó z działalności statutowe

RMKUSPIUP

OOKTMVISV

f

pkładki brutto określone statutem

OKVSRIMM

OKRONI4V

ff

fnne przóchodó określone statutem oraz dotacje i subwencje

4TKVVUIUP

OMKNUUIOM

B

hosztó realizacji zadań statutowóch

ORKM4RIUU

NMKRSRISV

C

wósk EptrataF na działalności statutowej

ORKUNTIVR

NOKN44IMM

a

hosztó administracójne

PKRSVITU

PKOMTIUT

N

wużócie materiałów i energii

4MPISP

NS4IN4

O

rsługi obce

NKS4SINR

NKTNMION

P

tónagrodzenia i narzutó na wónagrodzenia

4

Amortózacja

R

mozostałe

NKROMIMM

NKPPPIRO

b

mozostałe przóchodó Enie wómienione w pozK A i dF

c

mozostałe kosztó Enie wómienione w pozK BI a i eF

d

mrzóchodó finansowe

e

hosztó finansowe

f

wósk EstrataF brutto na całokształcie działalności ECJaHbHcHdJeF

g

wóski i strató nadzwóczajne

f

wóski nadzwóczajne wielkość dodatnia

ff

ptrató nadzwóczajne wielkość ujemna

h

wósk EstrataF EfHgIfJgIffF

PTK4UPIRN
NKMOVITT

T4RIRT

OPKOTTIV4

JOTKUMNIUN

OPKOTTIV4

JOTKUMNIUN

prjA BfiAkpltA

………………………
pporządzono dnia

………………………………K

…KK………………KK

podpis osobó odpowiedzialnej

podpis

ptowarzószenie aializowanóch
„kbmeolp”
ulK gana mawła ff T
44JPPR gastrzębie wdrój

fnformacja do bilansu za OMNM rK
AktówaW
Aktówa obrotoweW
·

środki pieniężne w kasie

·

środki pieniężne na rachK bieżącóch

·

środki pieniężne na lokacie

prjA AhTYtÓt

UTRISV zł
ORKVP4IVU zł
VKR4VITO zł

PSKPSMIP9 zł

masówaW
·

fundusz statutowó

SOKTT4ITM zł

·

strata za OMNM rok

JOTKUMNIUN zł

oazem fundusze
·

P4K9TOIU9 zł

wobowiązaniaW

tobec dostawcówW
J

caktura za prace księgowe

J

titek oószard róczałt samochodowó

NKOVNIRM zł
VSIMM zł

oazem zobowiązania

NKPUTIRM zł

prjA mApYtÓt

PSKPSMIP9 zł

BfiAkp
pporządzonó na dzień PNKNOKOMNM rK

tfbopw

AhTYtA

pTAk kA awfbŃ
OMMV

A

tfbopw

mApYtA

OMNM

Aktówa trwałe

pTAk kA awfbŃ
OMMV

OMNM

A

cundusze własne

SOKTT4ITM

P4KVTOIUV

f

cundusz statutowó

PVK4VSITS

SOKTT4ITM

OPKOTTIV4

JOTKUMNIUN

tartości
f

niematerialne i
prawne

ff
fff

fs

ozeczowe aktówa

ff

trwałe
kależności

N

długoterminowe

O

długoterminowe

B

międzóokresowe
Aktówa obrotowe

f

wapasó

ff
fff

S4KNNSITM

PPIRN

krótkoterminowe
krótkoterminowe

PSKPSMIPV

f
ff

kależności
fnwestócje

kadwóżka przóchodów nad
kosztami Ewartość dodatniaF

OPKOTTIV4

przóchodami Ewielkość

OTKUMNIUN

ujemnaF

rozliczenia

B

rok obrotowó

kadwóżka kosztów nad

fnwestócje

Długoterminowe
s

tónik finansowó netto za

fff

S4KMUPINV

PSKPSMIPV

S4KNNSITM

PSKPSMIPV

fs

wobowiązania rezerwó na
zobowiązania

NKP4OIMM

NKPUTIRM

NKP4OIMM

NKPUTIRM

S4KNNSITM

PSKPSMIPV

oezerwó na zobowiązania
wobowiązania
długoterminowe
wobowiązania
krótkoterminowe
oozliczenia
międzóokresowe

hrótkoterminowe
fs

rozliczenia
międzóokresowe
Aktówa razem

pporządzono dnia ……………………KK
…………………………………………K
modpis osobó odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowóch
…………………………………………K
modpis kierownika jednostki

masówa razem

