INFORMACJA DODATKOWA ZA 2O1O R.
(załqcznik do bi|ansu i rachunku wyników)

A. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Stowarzyszenie Żotty PARASOL z siedzibq 50-315 Wroctaw, u|. Nowowiejska 39 zostato
zarejestrowane W dniu 05.11.2OO8 r. w Sqdzie Rejonowym we Wroctawiu, V| Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego otrzymujQc numer KRS: 0000317292
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Na WaInym Zebraniu Cztonków Stowarzyszenia podjęto uchwatę o zmianie siedziby Stowarzyszenia.

od

19.1.O.2O].O r.

Stowarzyszenie

Żotlv PARASOL

50-318 Wrocław, u|. Prusa 78

zmienito siedzibę na: 50-315 Wrocław, u|. Nowowiejska 38

2.Urzqd statystyczny we Wrocławiu nadat nUmer identyfikacyjny REGoN: 020865865.
3. Urzqd Skarbowy we Wroctawiu nadat Stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej
NIP: 898-21-48-457.

4. Stowarzyszenie zostato utworzone na czas nieograniczony, nie posiada terenowych jednostek
orga nizacyj nych.
5. Ce|em działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju |okaInej społecznościze szczegó|nym

uwzg|ędnieniem:
o Dzieci i młodzieżyzagrożonych pato|o8iami spotecznymi,
r Rodzin znajdujqcych się w trudnej sytuacji ZyC|oWeJ/

.

osób starszych.

6' W sktad Zarzqdu wchodzq:
Katarzyna Wierzbińska (Wa|czyk) - prezes
- wice prezes
Krzvsztof Maszkiewicz
- sekretarz
Jo|anta Szydło
7. Sprawozdanie finansowe zostato sporzqdzone za okres od 01.01.2010 r. do 31'.1'2,201'0 r. przY
założeniukontynuowania dziataIności przez Stowarzyszenie w da|szej przysztości. Nie sq nam Znane
okoIiczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrozen d|a kontynuowania przez
orga nizację dziataIności.

B. DODATKOWE INFORMACJE

I

OBJASNIENIA

1. Charakterystyka stosowanych metod wycenY.

o
.
o

Wartości niemateriaIne i prawne wycenia się na dzień bi|ansowy według cen
bycia po m niejszo nych o od pisy a mo rtyza cy] ne.
Środki trwałe wycenia się na dzień bi|ansowy według cen nabycia pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne.
Aktywa finansowe wycenia się wedtug cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane
utratq ich wartości.
na

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym.
W roku 2010 nie dokonano zmian metod księgowości iwyceny. Stowarzyszenie stosuje metodę
kaIku|acyjnq ustaIania Wyniku Finansowego.

3.

lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, jakie wystqpiĘ w okresie bi|ansowym.
Takie zdarzenia nie wystqpiły.

4. Informacje

o znaczqcych zdarzeniach, jakie wystqpiĘ po dniu bi|ansowym.

Takie zdarzenia nie wystqpity.

obrotowego Wartościśrodków trwałych, wartościniemateriaInych
prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
5. Zmiany w ciqgu roku

i

Stowarzyszenie ZoŁTY PARASOL nie posiada środków trwałych, wartości niemateriaInych
prawnych ani długoterminowych aktywów finansowych (udziatów, akcji, papierów

i

wa rtościowych ).

6. Podział należnościi zobowiqzań według pozycji bi|ansu o pozostaĘm na dzień bi|ansowy,

przewidywanym
Na

u

mowq okresie spłaty'

Ieżności:

NaIeżnościZ tytutu

Do 1 roku

okres wvmagaIności
Powvżel 1 roku

RAZEM

Stan na

1.

Poczqtek roku

Koniec roku

obrotoweso

obrotoweso

Poczqtek roku
obrotowego

Koniec roku
o

brotoweso

Poczqtek roku
obrotowego

Koniec roku

obrotoweso

dostaw i ustuR

2. podatków
3. środków z ZUS
4. wvnagrodzeń
5. dochodzone na

drodze sądowej
6. innvch na|eżności
RAZEM

Zo

bowiqza

n

Zobowiqzania
tvtułu

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

ia:
okres wymagaIności

z

Do 1 roku

RAZEM

PowyŹej 1 roku
Stan na

Poczqtek roku

obrotowego

Koniec roku
obrotoweqo

Poczqtek roku

obrotoweso

Koniec roku
obrotowePo

Poczqtek rokU

obrotoweso

1. kredvtów i pożvczek

Koniec roku
oorotowego

2' dostaW i usłus

3 podatków

50 00

50,00

4. ubezpieczeń

społecznvch
5. wvnaRrodzeń
6. zobowiązań
wekslowvch
7. innych zobowiazań
RAZEM

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

s0,00

przychodów przyszłych
7. Wykaz czynnych i biernych rozIiczeń międzyokresowych kosztów oraz
okresów.
kosztów ani
Na dzień bi|ansowy, nie wystqpiły czynne i bierne roz|iczenia międzyokresowe
przychody przysztych okresów.
8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych'

Nie wystqpiły.
9. Informacje o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

jednego
W okresie od stvcznia do marca 2O1O Stowarzyszenie Żozty PARASoL zatrudniato
pracownika na PetnY etat.
10. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

a.
b.
c'
d.
e.
f.
g.

PrzYchodY statutowe WF z 2009
1% Podatku na rzecz OPP
odptatna dziataInośćstatutowa

sktadkicztonkowskie
darowiznY:
dotacje:

3 816,18 zt.
1' 444,1'0 zł.
34 525,oo zł.
300,00 zł.

15 50O,O5 zł.
1-55-769,4o zł.

Razem PrzYchodY statutowe

ŁLL354,73 zl

11. Informacje o strukturze kosztów.
Koszty statutoWe Stowarzyszenia ZoŁTY PARASOL w 2010 roku

L45 62O,OLzl.
58 377 ,O4 zl.

Koszty administracyjne wyniosĘ
na które sktadajq się:

8 333,80 zt
22 557,99 zł.

- materiaty i energia
- ustugi obce

2-7O,oo zł.

- podatki i optaty
-

26 9].J',25 zł.

wynagrodzenia

244,00 zł.
2o3 997,o5 zł.

- pozostałe koszty

Razem (koszty statutowe

+

koszty administracyjne)

12. Wynik na działalnościstatutowej ifinansowej.

Wynik na działaInościstatutowej Stowarzyszenia wynosi
Koszty administracyjne w 2010 roku wyniosty
W roku sprawozdawczym wystqpity przychody ope racyj ne (zaokrqglen ia)
W roku sprawozdawczym WystQpity koszty. operacyjne (zaokrqg|enia)
Na dzień 31'.1'2,2OIo r. w Stowarzyszeniu Żoyly PARASoL wystqpiła nadwyżka
przychodów nad kosztami w wysokości:
Kwota ta, po zatwierdzeniu roczne8o sprawozdania finansowego, zwiększy
przychody statutowe w 2011 roku.

+

.

65 734,72 zł.
58 377,o4 zł'
+ 0,03 zł.
- 0,03 zł.
+

7 357,68 zł,

\
13. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutoweBo.
0,00 zł

Stan na 0L.01.2010 r.
Zwiększenia w 2010 r.
Zmniejszenia w 2010 r.
Stan na 3L.12.201,0r.

Wroctaw. dnia 12.01.2011

Biur
I

iJl.'ŁL''

F,lrr:l:

0,O0 zł
0,00 zł
0'00 zł
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