
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2010 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ  

DZIECI AUTYSTYCZNYCH „ZACISZE” 
 

 
 

I.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

1. Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” 
Siedziba: Kraków Adres: 30-376 Kraków, ul. Sodowa 17/13 
 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” jest zarejestrowane           
w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod numerem 0000351260. 

 
3. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

Autystycznych „Zacisze” jest: 
• działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 
• działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 
• uwraŜliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi 

zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin; 
• propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz 

problemów z nimi związanych w społeczeństwie; 
• zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych 

całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 
• działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowym 

zaburzeniem rozwoju, autyzmem. 
 

4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 12 marca 2010 
r. do 31 grudnia 2010 r. 

 
5. Sprawozdanie finansowe  sporządzone zostało przy załoŜeniu dalszej kontynuacji 

działalności. 
 

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie  ksiąg rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym 2010 r. 

 
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano            

w wartości nominalnej. 
 

8. Rachunek wyników sporządzony jest metodą kalkulacyjną. 
 

9. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte                          
i przypadające na rzecz stowarzyszenia przychody oraz związane z tymi 
przychodami koszty. 

 
10. W sprawozdaniu finansowym zdarzenia gospodarcze wykazane są zgodnie             

z ich treścią ekonomiczną. 
 

11. W 2010 r. stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. 



 
II.  Koszty działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

Autystycznych „Zacisze” w 2010 r. wyniosły 48 zł i dotyczyły opłat bankowych zw.         

z prowadzeniem rachunku nr 21 1240 4650 1111 0010 3221 9176 w Banku Pekao SA 

o/ Kraków  Rynek Główny 47. 

 
Przychody statutowe 1.175,00 
Składki członkowskie 1.125,00 
Przychody finansowe 0,03 
Ogółem przychody 1.175,03 
Koszty statutowe 0,00 
Koszty administracyjne 48,00 
Ogółem koszty 48,00 
Wynik finansowy na działalności 
statutowej 

1.175,00 

 
 

III.  Ogółem przychody Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” 
 
Przychody Kwota 
Przychody darowizny 50,00 
Przychody finansowe 0,03 
Przychody –składki członkowskie 1.125,00 
Razem 1.175,03 

 
 
 

Kraków, 28.03.2011 
 

 Skarbnik  Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu  Prezes Zarządu 
 
Urszula Michalik Daniel Czabański Wiesław Zagól  Kamila Wojciechowska 

 
 

 
 


