
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"
UL. ŻEROMSKIEGO 1  97-400 BEŁCHATÓW
Numer identyfikacyjny REGON

59218431700

 na dzień 31.12.2018

Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2017 31.12.2018

41 905,08 zł 54 705,50 zł

41 905,08 zł 54 705,50 zł

41 905,08 zł 54 705,50 zł

41 905,08 zł 54 705,50 zł

245 156,98 zł 714 730,94 zł

6 854,51 zł 11 854,51 zł

6 854,51 zł 6 854,51 zł

5 000,00 zł

584,88 zł 9 398,23 zł

584,88 zł

584,88 zł

584,88 zł

9 398,23 zł

9 391,88 zł

9 391,88 zł

6,35 zł

236 773,81 zł 692 153,15 zł

236 773,81 zł 692 153,15 zł

236 773,81 zł 692 153,15 zł

236 773,81 zł 692 153,15 zł

943,78 zł 1 325,05 zł

287 062,06 zł 769 436,44 zł

AKTYWA

URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE
UL. PIŁSUDSKIEGO 18
97-400 BEŁCHATÓW

c) urządzenia techniczne i maszyny

A. Aktywa trwałe

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy

I. Wartości niematerialne i prawne

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

a) w jednostkach powiązanych

d) środki transportu
e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje

-powyżej 12 miesięcy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
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BILANS

3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

1. Materiały 

- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2. Półprodukty i produkty w toku

II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy

III. Inwestycje krótkoterminowe

b) inne 
2. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
-powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne 
d) dochodzone na drodze sądowej

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

A K T Y W A  R A Z E M

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


