SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2009
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
„Bardziej Kochani"

01-922 Warszawa, ul. Conrada 13

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

Charakterystyka i cel działania organizacji
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” z siedzibą w
Warszawie przy ul. Conrada 13 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
Stowarzyszeń, w 2006-01-27 pod numerem KRS 0000032355.
Stowarzyszenie posługuje się NIP 118-160-38-71 i numerem statystycznym Regon 017340814.
Podstawowy przedmiot działalności to prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla
rodziców małych dzieci z Zespołem Downa.
Określenie celów statutowych organizacji:
a. propagowanie, popieranie, koordynowanie współdziałania przy realizacji wszelkich inicjatyw
mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób
niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin
b. budowanie wiedzy o Zespole Downa i upośledzeniach umysłowych
c. tworzenie środowiska przyjaznego z niepełnosprawnością intelektualną
d. pomoc rodzicom wychowującym dzieci z Zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów
adaptacyjnych, medycznych i terapeutycznych
e. podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia
Dane dotyczące członków Zarządu
Ewa Suchcicka – Prezes Zarządu
Ewa Danielewska Wiceprezes
Sławomir Kowalewski - Sekretarz

2.

Czas trwania Stowarzyszenia
Okres trwania działalności nie jest oznaczony.

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawierające dane finansowe za rok obrotowy
2009 zostało sporządzone zgodnie z przepisami:
 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości znowelizowanej Ustawą z dnia
9 listopada 2000 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości,
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Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97).
Inne, mające zastosowanie do organizacji.

Dane finansowe dotyczące 2008r, ujęte w niniejszym sprawozdaniu za 2009r, zostały przyjęte na
podstawie Bilansu i Rachunku wyników sporządzonych na dzień 31.12.2008.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia stanowi odrębny załącznik do niniejszego
sprawozdania.
4.
Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie przynajmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2010 roku i dłużej. Na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności Stowarzyszenia.
5.

Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w
systemie komputerowym, według stosowanych zasad rachunkowości w poprzednich okresach
obrotowych.
Podstawowe zasady rachunkowości:
a)

Przychody ze sprzedaży - Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody
pochodzą w szczególności z :
1.
2.
3.

b)

dotacji, darowizn, spadków i zapisów
subwencji osób prawnych
oraz z działalności odpłatnej Stowarzyszenia

Koszty działalności operacyjnej - Wszystkie koszty są ujmowane w roku obrachunkowym,
w którym wystąpią, chyba, że dotyczą innego okresu. W takim przypadku odnoszone są do
odpowiednich przychodów poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Stowarzyszenie stosuje rachunek wyników w systemie przewidzianym przez
Stowarzyszenie z uwzględnieniem podziału na działalność nieodpłatną i odpłatną.
Na wynik finansowy składają się zapisy:
- wynik na działalności operacyjnej (odpłatnej i nieodpłatnej)
- wyodrębnione koszty administracyjne
- wynik pozostałej działalności operacyjnej
- wynik operacji finansowych
- wynik nadzwyczajnych zysków i strat
Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększa przychody roku następnego
Nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa koszty roku następnego

c)

Pozostałe przychody operacyjne - Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny
ewidencjonowane są tylko niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne
oraz wszelkie koszty operacyjne i straty nadzwyczajne.

d)

Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartości niematerialne i prawne
wycenia się wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, aktywa trwałe wycenia
się wg ceny nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia- pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne. Aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową, zastosowanie ma art. 16k
p.7 ustawy o pop.

e)

Należności i zobowiązania - W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej. Na
dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Wykazana w sprawozdaniu finansowym wielkość należności wynika z ich wartości księgowej,
pomniejszonej o wartość utworzonych rezerw wyrażających prawdopodobne zmniejszenie ich
wartości.
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f)

Środki pieniężne - krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

g)

Rozliczenia międzyokresowe - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują
wydatki dotyczące miesięcy następujących po okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

h)

Fundusze własne – Fundusz Statutowy wykazywany jest w wartości nominalnej w wysokości
określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze. Na dzień 31 grudnia 2009 roku
fundusz ten wynosi 126 111,17 PLN.

DODATKOWE INFORMACJE i OBJ AŚNI ENI A
do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

I.

Opis stosowanych zasad rachunkowości.
Księgi rachunkowe za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 prowadzone były przez Biuro Rachunkowe
Usługi Księgowe Drozd z siedziba w Warszawie. Ewidencję księgową prowadzono metodą
komputerową w licencjonowanym programie finansowo – księgowym Raks

II.

Noty uzupełniające.
1. Należności z tytułu dostaw i usług (kaucje i wadia nierozliczone) i inne w wysokości
16 718,88zł
- 7 167,00 kaucja dla WSBM Chomiczówka
- 1 934,88 to kwoty niezapłaconych rachunków z działalności odpłatnej wystawionych w
grudniu 2009r
- 7617,54 zaliczki
2. Zobowiązania wobec podmiotów na łączną kwotę 1 118,13zł, w tym :
- 27,00 pdof
- 1 091,13 zobowiązanie za faktury wystawione w grudniu / energia, telefony/
4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.11.2001r (Dz. U. 137 poz. 1539 z
późn. zm.) bilans i rachunek wyników za okres 01.01.2009 - 31.12.2009r został sporządzony w
formie uproszczonej.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
bilansową w wysokości 310 040,13 zł
Rachunek Wyników za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazuje nadwyżkę przychodów
nad kosztami w kwocie 182 810,83 zł.
Zgodnie z przyjętymi zasadami przychody roku 2009 zostały powiększone o kwotę 109 935,87
zł jako nadwyżka przychodów z roku 2008 a kwota 182 810,83 zwiększy przychody roku 2010.

III.

Fundusz statutowy Stowarzyszenia
Na dzień 31.12.2009r fundusz statutowy wynosi 126 111,17 PLN. Stowarzyszenie nie posiada
innych funduszy, w tym funduszy specjalnych.
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IV.

Pozostałe informacje uzupełniające.
1. Zmiany w stanie rezerw - nie występują.
2. Zmiany stanu odpisów na należności - nie zostały utworzone

3. Rozliczeni międzyokresowe- nie występują
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - Stowarzyszenie
jest zwolnione z podatku dochodowego.
5. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu – 1 osoba na etacie.
6. Wynagrodzenia Zarządu - W 2009 roku nie wypłacono członkom Zarządu wynagrodzeń,
odszkodowań i odpraw itp.
7. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu - na dzień 31 grudnia 2009
roku nie występują.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym - nie odnotowano.

Podpisy wszystkich członków Zarządu
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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