
Lędzińskie Stowarzyszenie Osób
Niepeł.qogprąwny9h .i [ę|.l. Rodzi1

( picczcć _icdlroslki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

j e rl n o s t A u o b I i c :.e t t i t l w u :

A..1.1 AllĘłva trwałe 0.00 4 onn n{: A Fundusze wlasne 31268,49 41 3B2 34

I wartości niematerialne
i pralvne 0,00 0,00 I Fundusz podstalvolw 33 214,23 41268,48

1
Koszty zakoirczclnych prac
rozlł,ojowych l Fundusz lrdziałorł,y 33 214,23 41268,48

2 Warlość tirmy 2 Futrdusz rvkladólv nT ieszkarriowych

3
Inne wańości niematerial ne
i pralvne

_1 Funciusz lvkładów budowlanvclr

4
zaltczki na wartości
niematerialne i prawne II Fundusz zasołrowy

II Rzeczowe aktyłva trwałe 0,00 0,0C ilI

1 srodki trwałe 0,00 0,0c Iv Zysk (strata) z lat ubieglych

a)
grunĘ (w tym plawo
rrĄtkowania wieczystego gnrnhl)

v Zysk (strata) netto 1945,74 113,8€

b)
budynki, 1okale, prarva do 1okaii
i obiekty inź;nierii lądoriej
i rvodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

2 srodki trwałe w budowie I Rezerlw na zobolviazania 0,0C

3
zaliczki na środki tnvałe
w blrdowie 1

Rezerwa z tytźtl odroczonego
podatku dochodowego

ilI 0,00 0,00 2
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne 0,0C

1 od iednostek oowiazanvch - długotęrminowa

2
Od pozostaĘch j ednostek,
w których jednostka posiada
zaangńow anle w kapitale

krótkoterminowa

3 Od pozostaĘch jednostek J Pozostałe rezenłry 0,001 0,0c
IY Inwestvcie długoterminolve 0,00 0,00 - dfugoterminowe

1 Nieruchomości - krótkoterminowe
2 Wartości niematęrialne i prawne II Zob ow iązania dłu goterminowe 0,00 0,0t

3
Długoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,0C 2
Wobec pozostaĘch jednostek,
w których jednostka posiada
zaangażow anie w kapitale

-udziaLy lub akcie 3 wobec pozostałych i ednostek 0,00| 0,0c

- inne papiery wartościowe a) kredyty lpoĘczki

- udzielone poĘczki b)
zĘ,tfta emisji dłużnych
papięIÓw wańościowych

- inne dfugoterminowe aktywa
finansowe c) lnne zob ow i,ązania fi nansowe
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Stan na PASYYA,,,,, St:łn na
)o17

Fundusz z aktua|izacji tyyc€ny

B 1]635,43 845,71

0,0c

Należności dłu goterminowe 0,0c



b)
\\, pozostalych j edrrostkach
rv ttórych jcdnostka posiacia
zaangiiżorvanie rv kapitale

0,00 000 d) zobowiązania rł,ckslorve

rrdziały lub akcje e) inne

inne papier-l rvartościorve III Zoboł,iązania krótkoterminorve ,1 635,43 845,71

tldzicIone poĄ"czki L

Zoborviązania $,obec j 9dnosteli
polviązirłrl,ch 0,00 0,00

inne dłlrgotcnrrinorve akt_vrr.a

1lnatrsor,ve
a)

z tytrtlu dostarv i lrshtg.
o okresie r,v_vnra_9alnoścr :

0,00 0,00

c) tv pozostaĘch jednostkach 0,00 0,0C do 12 miesięcy
ldziaĘ lub akcje polvyżej l2 niesięcy

- inne papierr,, rvartościou,e b) inne

trclzielone pożyczki 2
Zobou,iązanla rvobec pozostały,oh
jednostek, r.v którl,ch jednostka
posiaćla zaangażołvanie rv kapitale

0,00 0,00

inrre długoterminowe akry,rva
finansor,l,e a)

z tvtrtłu dostalł, i usłt"tg, o okresie
wymagalności: 0,00 0,00

4 Inrie inrvestycje dłrtgotennitrorve do 12 rniesięcv

v Długoterminolve rozIiczenia
międz1,okresolve 0,00 4 000,0c - por,lyżej 12 miesięcy

1
Aktyrva z tyfllł,r odroczonego
podatku dochodor.vego b) mne

2
Inne rozliczenia
międzvokresolve 4 000,0c _1

Zobolviązanta \,vobec pozostałych
jednostek 1 635,43 845,71

a) kredyty ipożyczki

I Zapasy 0,00 0,0C b)
z tytułu emisji dł,rżnych
papierólv lvartościorł.yclr

1 MateriaĘ c) inne zob ow iązania fi nansowe

2 PółprodŃty i produkty rł.toku d)
z tyftrłu dostarv i trslug.
o okresie r.vymagalności: 1 635,43 845,71

3 Produkty gotowe - do 12 miesięcy 1 635,43 845,71
4 Tor.r.ary - porvyżei l2 miesięcy

5 Zaliczkt na dostar,ły i ushrgi e)
zaliczki otrzymane na dostawy
i usługi

II Należności krótkoterminowe 0,00 0,0C 0 zoborviązania wekslowe

1
Należności od jednostek
por,viązanych 0,00 0,0C c)

z tytułu podatków-, ceł,
trbezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych tytLrłórv
publicznoprawnych

a)
z tyttrfu dostaw i rrsług.
o okresie spłaĘ: 0,00 0,0C h) z Ętułu wynagrodzeń

- do 12 miesięcy D lltne

-powyżej 12 miesięcy j) zobowiązania wobec osób
uprawnionych: 0,00 0,00

b) lnne zobowiazania,"vobec osób
uprarvnionych gzm

2

Należności od pozostałych
jednostek, lv których jednostka
posiada zaangażowanie lł,
kapitale

0,00 0,0c - zobowiązania wobec osób
uprawnionych * lokale uĄńkowe

a)
z Ętufu dostarł,i ushlg.
o okresie spłaty: 0,00 0,0c k)

zobowiazania z tytuhl rł,niesionych
wkładólv

- do 12 miesięcy 1)
zobowiązania z t}tufu zwrotu
wkładów

- po!\yzej 12 miesięcy 4 Fundusze specjalne, w tym:
b) 11lne fundusz remontowy

J
Należności od pozostĄch
jednostek 0,00 0,0c Iv 0,00 0,00

a)
zrs,fułłl dostaw i usfug,
o okresie spłaty: 0,00 0,0c 1 Ujemna wartość firmy

- do 12 miesięcy ż Inne rozliczenia mi gdzyokresowe 0,00 0.00
-powyżej 12 miesięcy - dfugoterminowe
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B AkĘwa otrrotolve 32 903,91 38 228,0!

Rozliczenia międzyokresowe



b)

z tytuł].t podatkó\\,, dotacji. ceł.
ubezpieczeń społecznych
i zdrorvottl.vch oraz innych
tytułcis, plLb l iczn,lpt-ar,vnycIl

, kr,ótkotelnrirrorve

c) lllne 3.
Nadrlyżka z cksploatac j i

i utrzynarria rricrlrchonlości

d) clochodzone tra drodze sadorł,ei

e)
lralezlrości ocl osób
ltprarvnionych: 0,00 0,0C

- lokale mieszkalnc

lokale uż;rtkorve

III l nwestycie krótkoterminolve 32 903,91 38 228,0a

l Krótkoterminowe aktl,s,a
I]nansorł,e

32 903,9,1 38 228,0a

a) w iednostkach powiązanych 0,00 0,0c
ttdziały 1Ń akcie
inne Papier,,r rvatlościorve

udzielone pożyczki

- irure krótkoterminowe aktvrva
finansor.r,e

b) w pozostĄch jednostkach 0,00 50,0c

-ttdziały 1ub akcie

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożNazki

inne krótkoterminowe aktvrva
finansowe 50,0c

c)
środki pieniężne i ime akty,rva
pieniężne 32 903,91 38 178,05

- środki pieniężne w kasie ,i na
rachrrnkach 32 903,91 38 178,05

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2
Inne inwestycje
krótkoterminowe

Iv 0,00 0,00

1
Inne krótkoterminolve rozliczenia
międzyokresolve

2.
Niedobór z eksploatacji
i utrąłnania nieruchomości

D

?ło{' ?ń,ą
(Data i podpis osoby, któĘ powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) (Data i podpis kierownika jednostki" a j eżeli j ednostką

kieruje organ u,ieloosobolvy, wszystkich członków tego organu)
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krótkoterminolve rozliczenia
międzyokresowe

c Należne łvpłaĘ na fundusz
nnrlsfervowry

UdziaĘ (akcje) lvłasne

,, AKTYWA razem
(sumapoz.AiBiCiD)

',,,,,,,|,,,,,3.,.,,?903,',91

329a3,92 42 228,0!


