3) wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno
dzieci, jak i rodziców;

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia „Rodzice Razem”
z dzia!alno"ci w 2010 r.

4) wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do
przysz$o%ci);
5) przeciwdzia$anie spo$ecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywno%ci
na rzecz w$asnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców
najm$odszych dzieci, matek samotnie wychowuj!cych dzieci);
6) wszechstronna pomoc rodzinie poprzez dzia$alno%' edukacyjn!, kulturaln!;
charytatywn! oraz dzia$alno%' z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy
spo$ecznej;

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

7) prowadzenie dzia$alno%ci edukacyjnej na ka"dym etapie rozwoju cz$owieka;
8) wspieranie rodziny w poprawie jako%ci "ycia w wymiarze duchowym, spo$ecznym,
zawodowym i ekonomicznym;

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

9) kszta$towanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora
rzeczywisto%ci oraz wskazywanie narz&dzi do jej zmieniania;

Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
ul. Górczewska 228E lok. 3
01-460 Warszawa

10) propagowanie modelu wspólnego pe$nienia obowi!zków opieku#czych i domowych
oraz wzmacnianie m&"czyzn w roli obecnego i aktywnego ojca;
11) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia %rodowiskowego.
12) promowanie kszta$cenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci;

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporz!dzaj!cych

13) budowania spo$ecze#stwa obywatelskiego i dzia$ania na rzecz wzmacniania pozycji
sektora organizacji pozarz!dowych.

samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak te" nie sporz!dzaj!cych takich sprawozda#).
Stowarzyszenie nie posiada podleg$ych jednostek organizacyjnych.

6. Wskazanie okresu trwania dzia$alno%ci organizacji.

3. Wskazanie w$a%ciwego s!du prowadz!cego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz

statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
–
–
–
–
–

Czas nieokre%lony.

S!d Rejonowy w Warszawie XII Wydzia$ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S!dowego
rejestracja w KRS dnia 04.11.2009 roku
KRS 0000340934
NIP 5222938962
Regon 142129689

7. Wskazanie okresu obj&tego sprawozdaniem finansowym.

od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
8. Roczne sprawozdanie sporz!dzono przy za$o"eniu kontynuowania dzia$alno%ci przez

Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesi&cy i d$u"ej.
Nie wyst&puj! okoliczno%ci, które wskazywa$yby na istnienie powa"nych zagro"e# dla
kontynuowania dzia$alno%ci stowarzyszenia.

4. Dane dotycz!ce cz$onków zarz!du (imi&, nazwisko oraz funkcja).

Renata Sienkiewicz - Prezes Stowarzyszenia
Magdalena Klepczarek - Skarbnik Stowarzyszenia
Urszula Piechura - Zygert - Sekretarz Zarz!du Stowarzyszenia

9. Przyj&te zasady rachunkowo%ci, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.

5. Okre%lenie celów statutowych organizacji.

1) pomoc rodzicom w rozwi!zywaniu problemów dotycz!cych wychowywania dzieci oraz
w organizowaniu "ycia rodzinnego i zawodowego;

Rachunkowo%' Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo%ci dla
niektórych jednostek nie b&d!cych spó$kami handlowymi, nie prowadz!cych dzia$alno%ci
gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

2) wspierania rozwoju dzieci;
1

2

Przyj&te zasady rachunkowo%ci stosuje si& w sposób ci!g$y, dokonuj!c w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny
aktywów i pasywów.

Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
ul. Górczewska 228E lok. 3
01-460 Warszawa

BILANS na dzie# 31.12.2010 r.

Sprawozdanie finansowe sporz!dza si& tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte
by$y porównywalne.
Przyj&to zasad& wyceny rzeczowych aktywów trwa$ych wg. cen nabycia.

/z$/
Wiersz
(poz.)

Zakupione s! odpisywane w koszty w dacie ich zakupu.

Stan na dzie#
01.01.2010

1

(rodki pieni&"ne wykazywane s! wed$ug warto%ci nominalnej.

31.12.2010

2

AKTYWA
A.

Stowarzyszenie nie posiada warto%ci niematerialnych i prawnych.

Aktywa trwa!e
I.
II.
III.
IV.
V.

Warto%ci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwa$e
Nale"no%ci d$ugoterminowe
Inwestycje d$ugoterminowe
D$ugoterminowe rozliczenia mi&dzyokresowe

I.
II.
III.
1.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Nale"no%ci krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
(rodki pieni&"ne
Krótkoterminowe rozliczenia mi&dzyokresowe

B.

Warszawa ………………….. roku
sporz!dzi$:

Wyszczególnienie

podpisy cz$onków zarz!du:

Aktywa obrotowe

C.

Suma aktywów

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 854,10
0,00
177,29
3 676,81
3 676,81
0,00
3 854,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 261,99
2 261,99

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 592,11
0,00
0,00

0,00

3 854,10

PASYWA
A.

Fundusze w!asne
I.
II.
III.
1.
2.

B.

Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwy"ka przychodów nad kosztami
(wielko%' dodatnia)
Nadwy"ka kosztów nad przychodami
(wielko%' ujemna)

Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania
I. Zobowi!zania d$ugoterminowe z tytu$u kredytów i
po"yczek
II. Zobowi!zania krótkoterminowe i fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowi!zania
IV. Rozliczenia mi&dzyokresowe

Suma pasywów
Warszawa …………… roku
sporz!dzi$:

3

podpisy cz$onków zarz!du:
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
ul. Górczewska 228E lok. 3
01-460 Warszawa
RACHUNEK WYNIKÓW sporz$dzony za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Stowarzyszenie prowadzi wy!$cznie dzia!alno"% statutow$ nieodp!atn$.

/z$/
Kwota za rok
Poz.
1.
A.
I.
II.

B.

WYSZCZEGÓLNIENIE
2.
Przychody z dzia!alno"ci statutowej
Sk$adki brutto okre%lone statutem
Inne przychody okre%lone statutem

Koszty realizacji zada# statutowych
1.
2.

C.
D.

Koszty realizacji zada# statutowych dzia$alno%ci
nieodp$atnej
Pozosta$e koszty realizacji zada# statutowych

Wynik na dzia!alno"ci statutowej (A-B)
Koszty administracyjne
1.
2.
3.
4.
5
6.

E.
F.
G.
H.
I.

Zu"ycie materia$ów i energii
Us$ugi obce
Podatki i op$aty
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
Amortyzacja
Pozosta$e

Pozosta!e przychody
Pozosta!e koszty
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik brutto na dzia!alno"ci
(C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne

J.
I.
II.

K.

Zyski nadzwyczajne –wielko%' dodatnia
Straty nadzwyczajne – wielko%' ujemna

Wynik finansowy ogó!em ( I. +J)
I.
II.

Ró"nice zwi&kszaj!ce koszty roku nast&pnego
Ró"nice zwi&kszaj!ce przychody roku nast&pnego

Rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

2010
DANE UZUPE&NIAJ'CE O BILANSIE I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

56 517,17
160,00
56 357,17
45 290,77
45 290,77

1. Aktywa trwa!e:
na koniec 2010 r. Stowarzyszenie nie posiada$o rzeczowych aktywów trwa$ych oraz warto%ci
niematerialnych i prawnych, nale"no%ci d$ugoterminowych, inwestycji d$ugoterminowych ani
d$ugoterminowych rozlicze# mi&dzyokresowych.

0,00
11 226,40
8 965,19
5 450,79
3 514,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,00
2 261,99

2. Aktywa obrotowe:
nale"no%ci krótkoterminowe
%rodki pieni&"ne w banku
Razem

3 676,81
-----------------------------3 854,10

3. Fundusze w!asne:
na koniec 2010 r. Fundusz statutowy wyniós$ 0 z$. Wynik finansowy netto za rok obrotowy wyniós$
2 261,99 z$. Razem fundusze w$asne Stowarzyszenia wynios$y 2 261,99 z$.

0,00
0,00
0,00
2 261,99
0,00
2 261,99

4. Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania:
na koniec 2010 r. Stowarzyszenie nie posiada$o zobowi!za# d$ugoterminowych z tytu$u kredytów i
po"yczek, funduszy specjalnych ani rozlicze# mi&dzyokresowych. Nie tworzono rezerw na
zobowi!zania.
Zobowi!zania krótkoterminowe na koniec 2010 r. wynosi$y 1 592,11 z$.

Warszawa …………….. roku
sporz!dzi$:

177,29

)!czna warto%' zobowi!za# i rezerw na zobowi!zania wynios$a 1 592,11 z$.

podpisy cz$onków zarz!du:

5. Struktura przychodów:
/z$/

5

6

Lp.

Wyszczególnienie

Nadwy(ka
przychodów z
wyniku 2009
roku

Wp!ywy
w 2010 roku

Przychody
razem

56 517,17

56 517,17

56 517,17

56 517,17

160,00

160,00

II.

Przychody ogó!em
I.

2 %wiadczenia niepieni&"ne (nabycie zabawek)
finansowane ze %rodków w$asnych stowarzyszenia

5 187,17

Koszty administracyjne
w tym:

8 965,19

Zu"ycie materia$ów i energii

5 450,79
3 514,40

us$ugi obce

Przychody z dzia!alno"ci nieodp!atnej
w tym:

III.

Pozosta!e koszty:

0,00

1. sk$adki cz$onkowskie
2. darowizny pieni&"ne

1 370,00

1 370,00

3. darowizny rzeczowe

5 187,17

5 187,17

4. dotacja od Miasta Sto$ecznego
Warszawa

49 800,00

49 800,00

II.

Przychody finansowe

0,78

0,78

III.

Pozosta!e przychody
w tym:
- darowizny rzeczowe

0,00

0,00

7. Informacja o udzielonych po(yczkach, gwarancjach, por)czeniach i innych
zobowi$zaniach zwi$zanych z dzia!alno"ci$ statutow$:
nie wyst!pi$y.
8. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz sk!adnikach maj$tku i *ród!a ich
finansowania:
poniewa" rok 2010 jest pierwszym z rokiem istnienia Stowarzyszenia, nie mo"na wskaza' tendencji
zmian w przychodach i kosztach oraz sk$adnikach maj!tku i *ród$ach ich finansowania.
9. Przekszta!cenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:
-

ksi&gowa nadwy"ka przychodów nad kosztami na 31.12.2010 r.

-

zmniejszenie wyniku o nadwy"k& przychodów nad kosztami
na 31.12.2009 r..

+ 2 261,99
0,00

Darowizny pieni&"ne od osób prawnych przekraczaj!ce jednorazowo 15.000,00 z$:
-

- nie wyst!pi$y

/z$/
WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTY za 2010 r.
54 255,96

Koszty ogó!em
w tym:
45 290,77
I.

+ 2 261,99

10. Dane do deklaracji CIT-8 za 2010 r.:

6. Zestawienie kosztów:

Lp.

wynik podatkowy

-

przychody 2010 r.

56 517,95

-

koszty uzyskania przychodów w 2010 r.

54 255,96

-

dochód/strata brutto 2010 r.
z tego zwolniony

2 261,99
2 261,99

Koszty realizacji dzia!alno"ci statutowej nieodp!atnej
w tym:
1. %wiadczenia pieni&"ne

0,00

7
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11. Stan zatrudnienia na 31.12.2010 r.:
Stan zatrudnienia na dzie# 31.12.2010 r.

0 osób.

Warszawa …………….. roku
sporz!dzi$:

podpisy cz$onków zarz!du:
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