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Dla Walnego Zebrania członków

Stowarzyszenia Na Tak

PrzeprowadziliŚmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Tak,

z siedzibąw Poznaniu, ul. ognik 20C, na ktÓre składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku'

ktory po stronie aktywÓw i pasywow zamyka się sumą

3. rachunek zyskÓw i strat za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,

wykazujący stratę netto w wysokoŚci

4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2 660 663'53 zł

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego

od powiedzialny jest Zarząd Stowarzyszen ia.

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało

wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz' U.z2009 r.

Nr 1 52, poz. 1223, z poŹn. zm.)' zwanej dalej,,ustawą o rachunkowoŚci'''

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoŚci z wymagającymi zastosowania

zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno

przedstawia ono, We wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak tez

wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliŚmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2' ustawy zdnia7 maja2009 r' o biegłych rewidentach iich samorządzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz' U.

z 2009 r. nr 77, poz. 649),

3. krajowych standardow rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

RewidentÓw w Polsce'

143 160'65 zł
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_)_
Opinia z badania sprawozdania finansowego 2a2009 r.

Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu'

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposob, aby

uzyskac racjonalną pewnoŚÓ, pozwalającą na WyraŻenie opinii o sprawozdaniu' W szczegÓlnoŚci

badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunkow, sprawdzenie - w przewaŻającej mierze w sposob

wyrywkowy - dowodÓw i zapisÓw księgowych, z ktorych wynikają liczby i informacje zawarte

w sprawozdaniu finansowym, jak i całoŚciową ocenę sprawozdania finansowego'

UwaŻamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

i finansowej badanego Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak tez jego

wyniku finansowego zarok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)

rachunkowościoraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treśc sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.

Kluczowy biegły rewident

\,,\, \'\."/
Piotr Jajko J
nr w rejestze 10696 biegły rewident nr w

,,MORISON FINANSISTA AU

Spółkazo.o.wPoznani
ul. Główna 6

Społka wpisana na listę podmiotÓw

uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych pod numerem 255

Poznań, dnia 31 mĄa2010 roku
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą W Poznaniu

RAPORT
UZUPEŁNIAJĄGY oPlNlĘ z BADANIA sPRAWozDANlA FlNANsoWEGo

STOWARZYSZENIA NA TAK W POZNANIU

ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2OO9 R.

1.

1.1

1.2

1'3 Na dzień bilansowy fundusz zakładowy Wynosił

i wzrÓsł W poróWnaniu z rokiem ubiegłym o kwotę

Fundusz Własny Stowarzyszenia na Tak na dzień bilansowy Wynosi

i uległ zmniejszeniu W porÓWnaniu z rokiem ubiegłym o kwotę

1 02o 862,14 zł
918 446,38 zł
877 701,49 zł
143 160'65 zł

czĘŚc oGoLNA

Charakterystyka badanej jed nostki

Stowarzyszenie Na Tak zostało zawiązane na zebraniu członkow - załoŻycieli na mocy Uchwały

z dnia 20 wzeŚnia 1989 roku.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i za-

wodowych, fundacji i publicznych zakładow opieki zdrowotnej postanowieniem Sądu Rejonowe-

go dla miasta Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu' Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego dnia27 grudnia 2001 roku pod numerem 0000070098.

Jednostka posiada nr statystyczny REGON 630159603 oraz nr identyfikacyjny NIP

779-1 0-65-369.

Średnioroczne zatrudnienie w roku badanym wynosiło 91 pracownikow.

Dnia22 wrzeŚnia 2008 roku nastąpiła zmiananazw jednostkize Stowarzyszenia Pomocy oso-

bom z Zespołem Downa na Stowarzyszenie Na Tak.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach Życia

osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a W szczególności z zespołem Downa oraz ich rodzi-

nom. Celem stowarzyszenia jest:

- wspieranie osÓb niepełnosprawnych intelektualnie na kazdym etapie zycia,

_ wspieranie otoczenia osob niepełnosprawnych intelektualnie,

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osob niepełnosprawnych intelek-

tualnie.

Rodzaj prowadzonej działalności odpowiada danym statutu oraz rejestracji sądowej i nie uległ

zmianie w stosunku do poprzednich okresÓw.

.b-łA l
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

1.4 Skład Kierownictwa Stowarzyszenia W roku 2009 ido dnia zakończenia badania:

- Pani Halina Maria Grzymisławska Słowińska - Prezes Zarządu,

- Pan Władysław Zacharczuk - Zastępca Prezesa Zaządu,

- Pan Janusz Paweł Juszczak _ Sekretarz Zarządu,

_ Pan Piotr Dariusz Kuligowski- Członek Zarządu,

- Pani Ewa Teresa Kowańska - Członek Zarządu,

- Pani Magdalena Anna Chołzyńska - Skarbnik Zarządu,

- Pani lwona Maria olszak - Członek Zarządu.

Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy.

Przedmiot badania

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe na ktÓre składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.'

ktory po stronie aktywÓw i pasywow wykazuje sumę bilansową 2 660 563'53 zł

- rachunek zyskÓw i strat za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2009 r., wykazujący stratę netto

- dodatkowe informacje i objaśnienia w formie opisowej.

3. lnformacja o badaniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujące okres od

wykazujące sumę bilansową

i zamykĄące się zyskiem netto

1.5

2.

'l43160,65 zł

1.01.2008 r. do 31 .12.2008 r.

1875701,48zł
697 342,31zł

zostało zbadane przez firmę ,,Morison Finansista Audit'' SpÓłka z o'o. w Poznaniu , przy ul. GłÓw-

nej 6 i zatwierdzone Uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zebrania CzłonkÓw Stowarzyszenia na

Tak w dniu 6 czerwca 2009 roku.

Wydana opinia n ie zawierała zastrzeŻen'

Sprawozdanie finansowe za 2008 r. zostało:

- złoŻone w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 1B czerwca 2009 roku,

- żoŻone w Urzędzie Skarbowym dnia 10 czeruca 2009 roku.

3.2 Podział wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy dokonany został zgodnie zUchwałąnr 4

ZwyczĄnego Walnego Zebrania Członkow Stowarzyszenia Na Tak z dnia 6 czenłca 2009 roku.

Wynik finansowy - zysk netto w kwocie

został w całoŚci przeniesiony na fundusz statutowy.

697 342,31zł

4. lnformacje o podmiocie uprawnionym do badania oraz podstawa przeprowadzenia bada-
nia

Badanie zostało pzeprowadzone przez firmę ,,Morison Finansista Audit'' spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 6, wpisaną na listę pod-

miotÓw uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową lzbę Biegłych Rewi_

3.1
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

5.

5.1

dentów pod numerem255, zgodnie z treŚciąumowy nr711200912010 zawańądnia 08'12.2009 r.

zawartej z P rezesem Zarządu H al i ną G zym isławs ką _ Słowi ń ską.

Umowa zawarta została w trybie pzewidzianym W ań. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994

roku o rachunkowości (t'j. Dz'U' 152z2009 r. poz. 1223zpÓŹn.zm.),zwanądalej ustawąo ra-

chunkowości.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonało zgodnie ze statutem Zv,tyczajne Walne

Zebranie CzłonkÓw Stowarzyszenia Na Tak, na podstawie uchwały nr7 z dnia 6 czerwca 2009

roku.

Wykonawca oraz czas i miejsce badania

Badanie zostało przeprowadzone W okresie od 4 do 7 mĄa 2009 r'

Z ramienia firmy "Morison Finansista Audit'' Sp. z o.o. badanie przeprowadził zespoł pod kierun-

kiem Piotra Jajko, posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta' nrwpisu 10696.

W myśl art. 56 ust. 2-4 ustawy zdnia7 mĄa 2009 r. o biegłych rewidentach iich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(Dz.U' z2OO9 r. nr77, poz. 649)' zwanej dalej ustawąo biegłych rewidentach, zespoł badający

spełnił warunki niezbędne do wyrazenia bezstronnej i niezaleznej opinii o badanym sprawozda-

niu finansowym.

Zakres i metody badania

Za spoządzenie zgodnego z obowiąującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowie-

dzia l ny jest Zarząd Stowarzyszen ia.

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełnia_

ło wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

obowiązkiem Audytora jest wyrazenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przepro-

wadzonego badania. Badanie przeprowadzone zostało stosownie do postanowien rozdziału 7

ustawy o rachunkowości, rozdziału 6 ustawy o biegłych rewidentach, Krajowych Standardow

Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowych.

PowyŻsze standardy wymagają zaplanowania i przeprowadzenia badania tak, aby uzyskaÓ ra-

cjonalną pewność co do prawidłowoŚci sprawozdania finansowego i uzyskać podstawę wystar-

cząącądo wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu.

Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, co umoŻliwiło nam wydanie opinii o badanym spra-

wozdaniu finansowym.

Zarząd Stowarzyszenia udostępnił całą Wymaganą przez nas dokumentację, udzielił Wymaga-

nych w czasie badania wyjaŚnień i dostarczył pisemne oŚwiadczenie, potwierdzające prawidło-

wośc i rzetelnośĆ sprawozdania finansowego, jak równiez omawiające wszelkie zobowiązania

warunkowe oraz istotne zdazenia, ktÓre nastąciły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporzą-

dzenia oŚw|adczenia'

Przedmiotem badania nie było wykrycie i ujawnienie zdarzeń objętych ściganiem z mocy prawa

oraz występujących poza systemem rachunkowoŚci.

5.2

5.3
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

5'4 Badanie przeprowadzone zostało W częŚci metodąWyryWkową, stąd, a takŻez uwagi na ograni-

czenia właściwe każdemu systemowi kontroli, nie jest moŻliwe uniknięcie ryzyka, iŻ pewne nie-

prawidłowoŚci mogły zostac nie wykryte.

czĘŚc ANALITYCZNA RAPoRTU

Wszystkie działania matematyczne zostaĘ przeprowadzone na pełnych kwotach, jedynie ich prezentacja występuje w tys' zł.

1. ocena struktury majątkowo - kapitałowej

Bilanse badanego Stowarzyszenia w latach 2007 - 2009 wykazująwzrost sumy aktywow i pasy-

wÓw z kwoty 455 tys. zł w roku 2007 do kwoty 1 876 tys. zł w roku 2008 oraz do 2 661 tys. zł

W roku 2009' W roku badanym suma bilansowa wzrosła o 41,8% w poróWnaniu do roku po-

przedniego.

Po stronie aktywów Wystąpiły zmiany W strukturze majątku. Nastąpił spadek udziału majątku

obrotowego na rzecz majątku trwałego. Środki trwałe wzrosły o kwotę 786 tys. zł, t1' o 50,5% w

porÓwnaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost wynikał głownie z korekty Wyceny nieruchomoŚci na kwo-

tę 730 tys. zł oraz ujawnionego podczas rocznej inwentaryzacji zestawu aparatury do prowadze-

nia terapii i diagnozy dzieci i młodzieŻy metodą Tomatis o wańości 224 tys. zł.

a\

Struktura oraz dynamika aktywow przedstawia się następująco:

L.Pi

stąn ns d*ień gl.'zi*@ł *+""i,ł:iłł sł;łtrłoł sla{ na <Łiei':31-'t2]!Ó07 amia{a ęłąnu::2o0sł900E

t!'ś. zł !6sirukt'r* ty€l,:'ł:::: ył śtftfttum Ą6żł % k*o!i lź{} % (8:4!

3 + 5 6 g

A. Ąktywa tMałe 2 34/ 88,1ol 'I 551 83,00/ 25 55,6or 7At 50.59

^/ańości 
niematerialne i prawne o,001 0.00/ 0,09

il. ązeczowe aktywa tMale 2 34t 88,10/ 1 551 83,00/ 25 56,601 78{ 50,59

srodki tMałe 2 34, 88.1 83.00/ 25 56,6% 78t 50.59

ilt. vależności długoterminowe 0,00/ 0,00/ o,00/,

tv. nwestycje długoterminowe o,oo/ 0,00/ o,00/,

)ługotermin.roz|iczenia międzyokr' 0,0"/ 0,00/ 0,0"1

B. Ąktywa obrotowe 31 '11,90/ 31 '17,00t 19 43,40/1 -0,49

aapasy o,o9 0,1o/, 0,0"1 -1 -57,89

Zaliczki na dostawv 0,09 O 10) o,oo/, -57,89

il. 0,69 o,501 'll 3,201 81.39

Należności od pozostałVch iednostek l( 0,60/ 0,50/, 3.2% 81 39

ilt nwestycje krótkoterminowe 28', '1o,80/ 29. 15,70/, 17: 38,401 -2,40t

Krótkoterm inowe akt}Ąila f inansowe 10,89 29' 17: 34/% -2. ot

tv. (rótkotermin.rozliczenia międzyokr. 1 0,5"/ o,70/ 1,Aol -4.59
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

Struktura oraz dynamika pasywow przedstawia się następująco

Lp.

::, at'::"..:

,rr,yęz*sńrnięaiF

stat ta.i*Eidń::3ł',!l2.200g śtdń::ńa.dżasń 3'l.t2:2g08 sŁil na daiąń a1.t9,!o07 zmiąnł śltąłu 20D9J20t{,

]Ę5j:il
ela

strołtlp iys, t %::::
struktuB t)'r, *t

alL :,:.:

słri.ikńi= k!.oĘ12{} ?ń'{8|Ą

5 E * 0

A. :undusz własny 871 33,09 I02 54,49 38i 84.09 -14:. -14,0ot

t. :undusz zakladowy 't 02' 38,4o/ '10: 5,5"/ 10t 22,sot 91 896,8"1

il. {ależne wpłaty na fundusz podstawowy o,oi 0,0o/ 0,0"1

ilt. Jdziały własne 0,o9 0,0o/ o,o"/,

tv_ (apital (fundusz) zapasowy 0,0? 0,09 o,oot

z aktualizacii wyceny 0,09 0,09 0,001

VI tozostale fundusze rezeruowe 0,09 0,09 o,ov,

vil. zysk (strała) z lat ubiegłych 0,09 22 11,8i 23' 50,701 -22' .100,0"/

iltl Zysk (strata) netto -14. -5,4 697 37,2Ól 4t 10,8"/ -a4' 120,5"/

B. aobowiązania i rezeruy na zobowiązania 174 67,09 85t 45,6"1 16.0"/ 92i 108,60/

t. V na zobowiązania 0,0"1 0,001 0,00/

il zobowiązania długotermi nowe 1: 0,501 1t 1.Oot o,o./ -29,49

Wobec pozostałych jednostek 0.5"r 1i 1 ,0"r 0.09 -29 4ot

ilt zobowiazania krótkoterminowe 5 2,0"1 4t 2,50/, 8,1o/ 9,19

Wobec pozostałych jednostek 5 2 Oo/, 4t 2.5v, 3t 809 9,1ot

lv. Rozliczenia międzyokresowe 1 711 64,50/ 7Al 42,1"/, 3( 7,99 92! 117,8ot

lnne rozliczenia międzyokresowe 171 64,60/ 78( 42,1"/, 3( 7 90/, 921 117,89

FASYWAEiĄlEH 2 86l {06"o"n 1 871 1@,001 itfr :ł3L0ol 78i i;gJ,a1,

Struktura finansowania majątku (pasywów) uległa zmianie i dominował w niej kapitał obcy

(zobowiązania)' ktorego udział w 2009 roku Wynosi 67,0 o/o, W roku poprzednim stanowił 45,6%'

Rowniez nominalnie nastąpił Wzrost zobowiązań o kwotę 928 tys. zł' Zmiana ta została spowo_

dowana otrzymaniem W 2oo8 roku nieruchomości W SposÓb nieodpłatny oraz jei korekty W roku

2009, ktÓrej rÓWnowańoŚc W częŚci podlegającej amortyzacji odniesiono na rozliczenia między-

okresowe przychodóW.

W badanej Jednostce zostały Zachowane:

,,złota zasada bilansowa" - w myŚl, ktÓrej majątek trwały W miarę moŻliwości powinien byĆ sfi-

nansowany kapitałem Własnym i długookresowym kapitałem obcym,

,,złota zasada finansowa"- według' ktÓrej kapitał nie moŻe byc dłuzej związany czasowo z da-

nym składnikiem majątku, aniŻeli Wynosi okres pozostawania tego kapitału W przedsiębiorstwie,

łzn' Że krotkoterminowy kapitał nie powinien finansować długoterminowego majątku.

Fundusz Własny Stowarzyszenia w kwocie 878 tys. zł podwyŻszony o zobowiązania długotermi-

nowe 13'o tys. oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodow 1542tys. zł sta-

nowi tak zwany kapitał stały w Wysokości 2 433 tys. zł' który jest wyzszy od aktywÓw trwałych,

ktÓre wynoszą 2 344 tys. zł, a zatem zostały spełnione złote zasady :bilansowa i finansowa.

,t
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za lok2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

2. Ocena sytuacj I dochodowo-kosztowej

W badanym okresie W stosunku do roku 2008 wyniki finansowe Jednostki uległy pogorszeniu.

W największym stopniu W porÓWnaniu z rokiem poprzednim zmniejszeniu uległ wynik na

sprzedaży o 826 tys' zł i w 2009 roku Stowarzyszenie wykazało stratę na sprzedaŻy W kwocie

193 tys. zł.

Pozytywny WpłyW na wynik Jednostki wywarł natomiast zysk na pozostałej działalności ope-

racyinej w kwocie 52tys. zł.

Wynik netto zmniejszył się o 841 tys. zł w porównaniu do poprzedniego roku i zamknął się straią

netto w kwocie 143 tys. zł. Było to spowodowane Wzrostem kosztÓw usług obcych i wynagro-

dzeń, pzy jednoczesnym spadku przychodów ze spzedaŻy.

,\

up. lń Ę_*.*!g!t.!llląłiib

1.01:'31r12;2009 1.t7.:.g1':t2.200&,1 ;::'1.9ł;31:,12'29ł7 Żniaila sta}fu 2009/2008

vś.,Żł 6l$:żł tc, zł
jłótr til9' źł{3!
:r:: /ll %{5:4)

e .t 4 s 5 6

Przychdy ze sprzedał 5 06€ 5 201 3 857 -2,60/a

2 Kosay dzialalności operacy] nej 5 261 4 56r 3 84t ov! 15,241

3 ffini*.-:i-p16q11g; .{9i 5.3i 1t -8X til3&;6

4 V\lnik na pozostałej dżałalności operacynej 5i 7t 3t -33 401

5 \^łnik na opefacjach finanscnłych 11

o Wni k * a ó d.ld.]|ngścl go iĘfłu ej{*ł*+5 ; ,tlx 9.s
.4 :8.t"1 1?9..,ą

7 V[nik nadzwyczajny

I lll'ynjkłrufto'{$+,4 ,141 6tr 4ł -s4'l :4Ąiel

I obowiąkołe Żrnniejszenia wyniku 1 -93,301

:ltt EEłńi |'t n !łto:{,al,g} nil il! 89t dr !.8ł1 fA:&
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

3. ocena syntetycznych wskaŹników charakteryzujących sytuację finansowo - majątkową
w latach 2007-2009

Nie komentujemy wskaŹnikow opłacalnoŚci, poniewaŹ Stowarzyszenie nie jest nastawione na

osiąganie zysku, tylko na realizację misji i celow statutowych' Stowarzyszenia.

Wszystkie wskaźniki płynności finansowej w badanym okresie wykazują nieznaczną tenden-

cję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nadal kształtują się na poziomie uwazanym

zabezpieczny dla zachowania płynnoŚci finansowej Stowarzyszenia i informują ze wańoŚc ma-

jątku obrotowego oraz nalezności i zasobÓw pienięznych ponad szeŚciokrotnie przewyŻsza War-

toŚc biezących zobowiązań.

EP.. T 2009 r; 2!08 r. 2ryJ7ł

1 2 3 4 f,

1. Wska źn i K cha raWeryz Ę ąc e opłaca ln ość dz iabl n ości

1.1 ąentowność nnjątku
Wnik flnansow netto / suma aktyuów

-5,4% 37,2% 10,8%

1.2. lentowność ka pitałów ułas nyc h

Wnik finan$W netto / kaoitał Własnv
-16,3% 68,3% 12,8o/o

1.3. Rentowność netto s pŻedał
Wynik f]nansouiy netto / przyÓody ze sprzdazy

orodr*tóW i touEróil

-2,8% 13,4% 1,3%

1.4. lentownosć brutto sprzedał
wynik na ęrzedazy produktóW i towaóW / przychody netto

re Śorzedaż/ DoduktóWi tołaróV/

-3,8% 12,2% 0,4%

2. Wska źn i ki cha raWerw ui ąc e płyn n ość f in an sow ą
2.1 Płynność - wskaźnik płynności l

c{hile Óhrni("}r Ód(*em l 7otnwiannia kńtkotgminowe
6,1 6,7 5,4

2-2 Płynność _wskaźnik płynności ll

aktywa obroto/ve ogołem - zapasy l zobo\nięan|a kÓtkotermino\^e
6,1 6,6 5,4

2.3 )łynność - vtsloŹnik płynności lll

środki pienĘżne i inne aktywa pieniężne lzobaNiędia kótkoterminoM,e
5,5 6,2 4,8

2.4 'łynność dlugotermi nowa
akhea ooóem / zoboułazania kótko- idfuooterminole

4',1,0 28,4 12,4

3. Wskaźnikj efeKyltności gospodarowani a naj ątki em

3.1 izybkość obrotu należności
należnosci z tyt' lstaw i L6fug X 365 / pzychód netto ze sprzedazy

produKół i to^aróW (W dniach)

1 0 1

3.2 irybkość spłaty zobowiąza ń

ZobowiąZania z M' dostaw i ugug X 365 / wańość sprzedanycf] towaów i

materiałó/,/ + koszty wytM'orzenia strzedanych poduKóW (w driaÓ)
2 3 3

3.3 Srybkość obrotu zapasów

zapasy X 365 / Wańość sprzedanydl tolEróW i matgiałór/ + kosż
wytwozeniaspzedanych produktóW (W dniactr)

0 0 0

4. Wska źn i ki ch a raW eryz $ ąc e zaan gaż owan i e i zwroh ość ka p it du
4.1 lVskaźnikanrrotu kapitałów \^łasnych ( w latach )

kaoitd własnv / zvsk netto
{ 1 I

4.2 lVskźnik pokrycia rnjątku kapitałem własnym
kapitałW{asnv / aktywa ogpłem

33,0% 54,40/o u,0%

4.3 ,vskźnik pokrycia nmjątku trwaĘo kapitałem ułasnym

kaDitał Własnv / akt\ME tfu€łe
37,50/o 65,60/o 148,5%

4.4 Inłałość struktury f ina nsowania

kapitał Wlasny + rezgvvy długoterminoue+ zobowjązania dugoterminowe /

suna pasyłów
91,40/o 92,50/o 84,00/o

ę#r 
| 
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą W Poznaniu

Wskaznik płynności l stopnia - płynności biezącej ukształtował się powyzej poziomu uwazanego

za Właściwy i wynosi 6' 1 (wielkoŚc poŻądana 1,8 _ 2,0)'

WskaŹnik płynności szybkiej wynosi rownieŻ 6,1 (wielkoŚĆ poządana 0'9 - 1 
'0).

WskaŹnik płynności lll stopnia 5,5 (wie|kość poządana oscyluje w granicach 0,2)'

WskaŹniki pokrycia majątku ogółem funduszem własnym w badanym okresie wyniosł

33,0%, i w porównaniu z rokiem poprzednim wykazuje zmniejszeniu o 21,4o/,, co było spowodo-

wane zwiększeniem sumy bilansowej na skutek Wzrostu środków tnruałych, co wpłynęło takze na

obnizenie się wskaźnika pokrycia majątku trwałego funduszem własnym o 28,1 o/o.

WskaŹnik tnłałości struktury finansowania informuje, iz kapitał stały stanowi 91,4 % sumy

pasywow. Zatem struktura finansowania majątku jest stabilna i bezpieczna.

VVYNIKI BADANIA

System rach un kowości oraz i nwentaryzacja

System rachunkowości

Badana Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

określone wart' 10 ustawy o rachunkowości. obowiązujące zasady rachunkowoŚci zostały

wprowadzone Uchwałą Zarządu z dnia 14 czeruvca 2007 roku i są odpowiednie do zakresu pro-

wadzonej działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości są dostosowane do potrzeb Jednostki i pozwalają na wyodręb-

nienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku fi-

nansowego.

W Stowarzyszeniu stosowany jest komputerowy system przebł'tarzania danych w zakresie:

- ewidencji finansowo - księgowej,

- ewidencji środkÓw trwałych.

System pzetv,tarzania danych spełnia wymogi określone w art. 13 i 14 ustawy o rachunkowości.

ochrona danych spełnia wymogi rozdziału 8 ustawy o rachunkowości

Wprowadzony w Jednostce wykaz kont syntetycznych orazzbiory kont analitycznych umoŻliwiają

grupowanie operacji gospodarczych wg zasad rachunkowoŚci i są ŹrÓdłem danych wprowadzo-

nych do sprawozdania finansowego.

System zapisÓw pozwala na kompletne ujęcie operacji gospodarczych z podziałem na poszcze-

gÓlne okresy sprawozdawcze i narastająco od początku roku.

Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisow księgowych są prawidłowo wystawiane i za-

kwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych. Zakwalifikowanie dowodu do księgowania

poprzedza kontrola formalno rachunkowa i merytoryczna oraz akceptacja.

"@Ń. i ..'''li'|ll'':i''| '

'%b* i fo'lorfisom lnternatio,ral
wl



Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

2.

Nasze badanie nie wykazało istotnych uchybień W sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych,

ktore moŹna uznaĆza prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie iW Sposob ciągły.

Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe Są przechowywane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o

rachunkowoŚci.

Ciągłość bilansowa

Ciągłośc bilansowa została zachowana. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych w badanym ro-

ku obrotowym było zatwierdzone w sposÓb prawidłowy sprawozdanie finansowe, sporządzone

na dzień 31.12.2008 r' Przyjęta polityka rachunkowości stosowana była W sposob ciągły'

lnwentaryzacja

Jednostka przeprowadziła w badanym okresie inwentaryzację składnikow aktywÓw i pasywow

zgodnie z polityką rachunkowoŚci Jednostki.

ostatnią inwentaryzację środkÓw trwałych drogą spisu z natury pzeprowadzono na koniec 2006

roku w Krzemieniu i Przylesie, na koniec 2009 roku w Poradni i Szkole orazna koniec 2008 roku

w pozostałych ośrodkach.

Stwierdzono roŻnice inwentaryzacyjne, ujawniono zestaw aparatury do prowadzenia terapii i dia-

gnozy dzieci i młodzieŻy metodą Tomatis o wańoŚci 224 tys. zł'

Terminy i częstotliwoŚc przeprowadzenia inwentaryzacji środkÓw tnłałych zostały zachowane.

lnwentaryzację stanu naleŻności na dzień 31 paŻdziernika 2009 roku przeprowadzono drogą

wysłania informacji do kontrahentÓw o potwierdzenie stanu naleznoŚciz tytułu dostaw i usług.

CzęśÓ kontrahentów nie podjęła działan uzgadniających, w związku z czym naleŻnoŚci wykaza-

no w wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy.

lnwentaryzację stanu zobowiązan z tytułu dostaw i usług na dzień 31 pażdziernika 2009 roku

przeprowadzono poprzez potwierdzenie otrzymanych sald od kontrahentÓw oraz drogąwysłania

informacji do kontrahentÓw o potwierdzenie stanu zobowiązań.

CzęŚc kontrahentÓw nie podjęła działań uzgadniających w związku z czym zobowiązania wyka-

zano W wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy.

Nalezności i zobowiązania publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami, inwentaryzowane by-

ły drogą ich weryfikacji z dokumentami ŹrÓdłowymi oraz poprzez porÓwnanie ze złoŻonymi dekla-

racjami i dokonanymi przelewami.

Środki pienięŻne zgromadzone na rachunkach bankowych zinwentaryzowano drogą potwierdze-

nia sald. Stan gotÓwkizostał potwierdzony inwentaryzacjąw dniu 3'1 grudnia 2009 roku.

Pozostałe aktywa i pasywa zweryfikowano przez porównanie zapisow w ewidencji księgowej z

dokumentam i ŹrÓdłowym i. l nwentaryzacja potwierdziła realność sald.

Bilans

Bilans został spoządzony zgodnie z aft'' 46 ustawy o rachunkowoŚci i wykazuje stany aktt/wow i

pasywÓw na dzień kończący biezący i poprzedni rok obrotowy.

Wykazana w aktywach bilansu wartośÓ poszczegolnych grup składnikow aktywÓw wynika z ich

wańości księgowej, skorygowanej o:

3.
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

4.

- dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne,

- W pasywach bilansu prawidłowo Wykazano stan kapitałow Własnych oraz ujęto Wszystkie

zobowiązania Jednostki.

Bilans zawiera informacje W zakresie ustalonym W załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowoŚci.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zyskÓW i strat został sporządzony zgodnie z art. 47 ustawy o rachunkowości i wykazu-

je oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciąŻenia wyniku finansowego

zabieŻący i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek zyskÓw i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o

rachunkowoŚci w wariancie porównawczym według wyboru dokonanego przez Zarząd Stowa-

zyszenia.

lnformacja dodatkowa

lnformacja dodatkowa składająca się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- dodatkowych informacji i objaśnień,

została sporządzona w sposób prawidłowy i kompletny' zgodnie z Wymogami określonymi prze-

pisami ustawy o rachunkowoŚci.

Dane zawańe w informacji są zgodne z ustaleniami biegłego i umozliwiają właściwą ocenę sytu-

acji majątkowej Stowarzyszenia.

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego przedstawione zostały przyjęte zasady (polity-

ki ) rach u n kowoŚci oraz załoŻenie ko ntyn u owa n ia działa l noŚci.

5.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2009
stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

1.

2.

3.

UWAGI KoŃcoWE

Zdanenia po dacie bilansu

Do chwili zakończenia badania nie były znane istotne zdarzenia po dacie bilansu mające WpłyW

n a prawidłowoŚć sporządze n ia sprawozd an ia f i na nsowego.

Zgodnośó z przepisami prawa

Uzyskaliśmy pisemne oŚwiadczenie od Zarządu Stowarzyszenia, Że w ciągu roku były prze_

strzegane przepisy prawa. W trakcie badania nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń Wskazujących na

naruszenie prawa.

lnformacje końcowe

Sporządzony rapoń z przebiegu badania został opracowany na podstawie przedłoŻonych do ba-

dania sprawozdań finansowych i danych wynikających z ksiąg rachunkowych.

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe był niezaleŻny oraz posiadał nieograniczoną

zdolnośÓ do bezstronnego badania i sporządzenia opinii.

Kluczowy Biegły rewident

\:,\" \Ę
Piotr Jajko

nr w Ęestrze 10696 biegĘ rewident nrw Ęe

,,MORISON FINANSISTA AUDIr
Spółkazo.o.wPoznaniu

ul. Główna 6

Społka wpisana na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych pod numerem 255

Załączntki:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans, rachunek zyskow i strat,

- dodatkowe informacje i objaŚnienia,

- oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia o zakresie kompletnoŚcisprawozdania finanso-

wego za 2009 r.

Poznań, dnia 3'1 maja 2010 roku

ęfrr 
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SPRAW OZDAN IE FI NANSOWE
STOWARZYSZENIA NA TAK

o 1.o 1 .2009-3 1, 1 2.2009

STOWARZYSZENIE NA TAK
ul. Ognik 2Oc

60-386 Poznań
NrP 779-10-65-369
REGON 630159603



Wprowa dzenie do sprawozdania
Fi na nsowego

Nazwa:
Siedziba:

za
od O1 stycznia 2OO9

okres:
do 31 grudnia 2OO9 roku

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia
2009 do 31 grudnia 2oo9, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans (załącznik 1)
3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe sporządzone Zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości ( Dz.U'nr 76 poz. 694 z poŹ.zm.) przedstawia sytuację majątkową
i finansową Stowarzyszenia.

Data opracowania: 31 marca 2010 r
Sporządził: p'o. Głównej Księgowej - Anna Kurasz
Zatwierdził: Prezes Zarządu _ Halina Grzymisławska - Słowińska

Zastępca Prezesa - Władysław Zacharczuk
Skarbnik - Magdalena Chołzyńska
Sekretarz zarządu - Janusz Juszczak
Członek Zarządu _ Ewa Kowańska
Członek Zarządu - Piotr Kuligowski
Członek Zarządu - Iwona olszak

p.o. qcÓvirur"r KSlĘGOVIEJ

) nna ł'urc^u,
mgr Ałtna Kurasz

Stowarzyszenie Na Tak
60-386 Poznań ul. ognik 2oc

Prezes Zarządu.
(podpis i pieczęć)

Zastępca Prezesa
(podpis i pieczęc)

Członek Zaządu........''.'
(podpis)

Członek Zauądu''...'.....'
(podpis)

Członek Zauądu.'.'..'......'........ j

(podpis)

Stowarzyszenie Na Tak
60-386 Poznań,ul.ognik 20c

tel.061-86-88-444
NIP 779-10-65-369, Regon 630 159603
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Dane identyfikacYjne:

o Stowarzyszenie Na Tak (dnia 22.09.2008 nastąpiła zmiana nazwy
Stowarzyszenia ze Stowarzyszenie Pomocy osobom z Zespołem
Downa na Stowarzyszenie Na Tak)

o 60-386 Poznań ul. ognik 20C
o organ prowadzący rejestr - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

O Numer rejestru - KRS nr 0000070098
o Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
o okres objęty sprawozdaniem [01.01.2009 _ 31.12.2009]

Informacje podstawowe:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzon e przy załozeniu
kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej
przez Stowarzyszenie Na Tak w dającej się przewidzieć przyszłości,
7dYŻ nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontyn uow ania przez n ie działa l ności'

W skład jedhostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku
przepływów pienięznych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą z
dnia 29 września I994r. o rachunkowości (D.U' Nr 76, poz. 694 z
poź.zm) dostosowaną do działalności Stowarzyszenia.

Zgodnie z zasadą memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach
wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi
przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody Wyceny aktywów i pasywów, pomiaru
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru - zaprezentowano ponizej.

WYcENA AKTYWóW

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym
że:.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do
ustawy podatkowej - metodą liniową.
Srodki trwałe oraz wańości niematerialne i prawne wyceniane są w
cenie nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takze o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

środki trwałe w cenie nabycia od 100,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku
zalicza się do środków trwałych (tzw. Srodki trwałe niskocenne) były umarzane
jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do uzytkowania.

o

o

o

o

o

o

o

StowarzYszenie l{a Tak
6o-3E6 Poznań,ul.Ognik 20c

tel 061-86-88-444
NiP 779-10-65-369, Regon630 159603
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Składniki majątku o przewidywanym okresie uzytkowania dłuższym niz 1 rok i cenie

ńaoycla nieprźótraczającei 10b,oo zł były zaliczane do kosztów zuŻycia materiałów.

Wartości niemateriatne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane

piopóic:onulnie do okresu ich uzytkowania, .z zastosowaniem liniowej metody

amortyźacji, Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych

przez przepisY Podatkowe.
Wartości niematerialne i prawne W cenie nieprzekraczającej kwoty określonej W
przejisacr' podatkowych jako dolna 'kwota, 

od której składniki majątku zalicza się do

wartości niematerialńych- i prawnych odpisywane były jednorazowo W miesiącu ich

przyjęcia do uzytkowania.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub

kosztów wytworzenia nie wyzszycn od ich cen sprzedazy netto na dzień bilansowy'

Poszczegolne grupy 
'apasó* 

są wyceniane W następujący sposób: materiały - cena

zakupu, towarY - cena wYtworzenia'
óJpi'v aktualizujące *aitość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane W

ilĘ'k' z trwaĄ- utratą ich wartości luu spowodowane Wyceną doprowadzającą ich

wartość do cen sprzedaŻł netto mozliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w

bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych'

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, zzachowaniem zasady ostroznej

wyceny.

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wykazuje się w

wańości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywan€ SQ', jezeli koszty

poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych'

WYcENA PAsYwóW

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej

według ich rodzajów i zaśad określonych przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia i

zasadJmi praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty'

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane
zgoónie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; składki

cźłonkowskie, darowizny,spadki, dotacje, subwencje i zapisy, usługi statutowe

niewątpliwie nalezne pomniejszone o nalezny podatek od towarów i usług (VAT)

ujmowane w okresach, których dotyczą .

Przychody z działalności gospodarczej obejmują w szczególności środki otrzymane
zgoónie z przepisami prawJ za usługi i sprzedaŻ wyrobów Stowarzyszenia i innych
jednostek.

Koszty działalności ujmowane są z podziałern na działalność statutową i działalność

gospodarczą.

o.o' GŁÓWNEJ KSlEGOWEJ' 
ft?nQ h)rdsL

...............,:.r.1:::.f:::: ry"l
Główny Księgowy - podpis i pieczęć <il "
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DODATKOWE IN FORMACJE I OBJASNIENIA

INFoRMACJE I oBJAśNIENIA Do BILANSU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości 9rup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, ńabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
końcowy, a dla majątku amortyzowanego _ podobne przedstawienie
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Stowarzyszenie Na Tak
60-3Es Poznań,ul.ognik 20c

tel, 061-86-BB-444
NiP 779-10-65-369, Regon630 159603

Nazwa
9rupy

rodzajowej
środków
trwaĘch

Wańość początkowa

Stan na
początek
roku
Óhrótoweoo

Przychody Rozchody Stan na koniec
roku
obrotowego

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
użvtkowania

600 000,00 0,00 63 600,00 536 400,00

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i

wndnei

664 050,00 730 345,00 0,00 1 394 395,00

Urządzenia
techniczne i

macTvnv

663 526,29 272 rr3,50 19 978,59 915 74r,20

Srodki
transportu

336 080,00 0,00 0,00 336 080,00

Pozostałe
środki trwałe

227 979,46 70 737,05 419,00 298 237,5r

Srodki trwałe
w budowie

Taliczki na
poczet

środków
trwałych w

hudowie
Inne wartości
niematerialne

i Drawne

3712O,44 1052,00 0,00 38 172,44



Nazwa
9rupy

rodzajowej
środków
trwaĘch

Umorzenia

Stan na
początek
roku
obrotowego

AmorĘzacja
za rok 2OO9

Inne
zwiększenia

Zmniejszenia Stan na koniec
roku
obrotowego

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
uŹvtkowania

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

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i

wndnei

12 067,5O 18 332,58 18 332,58 0,00 30 400,08

Urządzenia
techniczne i

maszvnv

633 416,67 54 166,66 55 430,66 19 978,59 668 868,74

Srodki
transportu

98 489,74 96 6t2,00 96 612,00 0,00 r95 !07,74

Pozostałe
środki trwałe

!9O 4O7,58 52 96Ż,99 52 962,99 0,00 242 951,57

Srodki trwałe
w budowie

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w

budowie
Inne wartości
n iemateria ln
e i Drawne

37 120,44 1052,00 1052,00 0,00 38 L72,44

2) Wartość 9runtóW użytkowanych wieczyście'

Gruntów takich W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu' dzierżawy
i innych umów' w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w jednostce nie Występuje.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub_ jednostek samorządu
terytoriilnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W 

-okresie 
sprawozdawczym nie Występowały zobowiązania Wobec budzetu

państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powYŻszYch tytułów.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i

Wartości nominalnej subskrybowanych akcji' w tym
uprzywilejowanych.
Nie dotyczY

6) ZmianY w funduszu statutowym

Stan na początek
roku

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

ro2 4r5,76 9rB 446,38 0,00 1 020 862,14

fli
Stowarzyszeni€ hla'Iak
60-386 Poznań,ul.Ognik 20c

tel,061-86-88-444
NIP 779- 10-65-369, Regbn 630 159603
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7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok
obrotowy

Wvszczeqólnienie Kwota
Wvnik finansowv netto -143 160.65
Prooonowanv oodział wvniku' w tvm:
Zwiekszenie funduszu statutoweqo 0
Zasilenie funduszv specialnych 0
Zwiekszenie kosztów roku 2010 -143 160.65

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu l stanie
końcowym.

Nie wystąpiły'

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem
stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu'
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego'

Nie wystąpiły.

lo)Podział zobowiązań według pozycji bilansu pozostałym na dzleń
bilansowy, przewidywanym umowfu okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) od 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 lat'

zobowiązania

okres wvmaqalności
Razemdo 1 roku powyżej 1

roku do 3 lat
powyżej

5
3 lat do

lat
powyżej 5

lat
stan na

początek
ro ku koniec roku

pocz.
roku koniec roku poc. roku koniec roku

poa. koniec początek rokU koniec roku

1. Wobec jednostek
Dowiazanvch:
a) z tVtUłU dostaw i UsłUo
b) inne
2. Wobec pozostałych
jednostek:

a) kredvtv i oożvczki 6 357.0( 5 868.0( 0.0( 11 736.O( 18 315.0( 1 200,0( 24 6t2,O( 18 804,0(
b) z tytułu emisji
dłużnych papierów
wartościowvch
c) inne zobowiązanja
finansowe
d) z tytułu dostaw i usług

33 843,8{ L4 597,r 0,0( 11 630,9t 33 843,8( 26 228,1

e) zaliczki otrzymane na
dostawv
f) zobowiąZania Wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych
świadczeń

7 493,2( 9 773,r: 7 493,2 9 773,r

h) z tytułu wynagrodzeń

r) rnne 0,0( I0 I44.8t 0.0( IO 144.8,

RAZEM 4t 337,L 40 383,1( o,ol 23 366,91 1a 31s,O( 1 2OO,OO o.o( o,o( 66 009,1! 64 950,7

$towarzyszęnie fda Tak
60-386 Foznań,r"ll.oEnik 20c

te\. 06t-86-BB-444
NIP 779-10_65_369, Regłln 630 159603
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11)Wykaz istotnych pozycji czynnych
mićdzyokresowych kosztów i przychodów.

biernych rozliczeń

Tytuły
Stan na

początek roku
obrotoweoo

koniec roku
obrotoweqo

rrcgółem czynne rozliczenie międzyokresowe
kosztów' w tym:

13 641,80 L3 fJ23,94

koszĘ, remo-ntów środków trwałych wykonanych w

wiekszvm zakresie
0 0

koszty uruchomienia nowei produkcji 0 0

opłacone przez jednostkę (z gory za przyszłe lata)
czynsze z tyt. wynajmowania pomieszczeń
nrr"rn^cronvch na cele statutowei działalności jednostki 0 0

opłacona (z gory, np. za następny rok) prenumerata

czasopism i innych fachowych publikacji
0

0

koszty poruósione z tyt' ubezpieczeń majątkowych i

osobowvch za PrzYsz!:@
72 313,29 11 610,52

inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 1328,51 L 4L3,42

2. ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

o o

3. ogółem rozliczenia międzyokresowe
nrzvchodów- w tvm:

788 830,19 r 7L8 OLr,92

- otrzymane dotacje 26 902,52 33 4BL,4r

- otrzvmane darowizny, spadki środkóW trwa 767 927,52 L 667 730,51

dofinansowanie stanowiska PracY
0 16 800.00

12)Wykaz grup zobowiąza(l zabezpieczonych na majątku jednostki (ze
wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie W okresie sprawozdawczym w jednostce nie Występowały.

l3)Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia' także wekslowe.

Zadne zobowiązania Warunkowe ani poręczenia W jednostce W okresie
sprawozdawczym nie występowały.

Stowarzyszenie f{a Tak
60-386 Poznań'lIl.Ognik 2oc

tel. 061'86-88-444
NIP 779- 10-65-369, Reqon 630159603
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2. INFoRMAcJE I oBJAśNIENIA Do RAcHUNKU zYsKów r sTRAT

1) PRZYCHODY

Struktura przychodów w roku 2009 kształtowała się następująco:

Przychody Kwota oflo

1.Pzychody z działalności statutowej
nieodołatnei 4 847 434,65 93,30 %

a)dotacie. w tvm: 3 773 879,39

Uzad Miasta 454 111.76

Uzad Miasta _ Wydział oświaty 1 535 486,28

PFRON 1 059 789.70

MOPR 680 616.00

Urzad Marszałkowski 2 000,00

tJrzad Woiwódzki 10 228.91

PZU 25 646,74

BZWBK 6 000.00

b)darowiznv 769 357.04

c)soadek 75 651.36

d\1% 223135.86

d)składki członkowskie 5 41 1,00

2. Przvch od v z działalności statutowei od płatnei 145 309,89 2.80 %o

3.DziałalnośĆ qospodarcza, w tvm: 79 324.96 1,52 0/o

pzvchodv ze sprzedażv 75 362,98

zwrotza zatrud. osób niepełmosprawnych SoD 3 599.58

Ał'rrotza zatrud. osób niepełmosprawnych ZUS 361,32

noznsf nłp nrzvchorlv Óneracvine 1.08

4.Przvchodv finansowe 420,51 0,01 0/o

5.Pozostałe przvchodv operacvine' W tvm: 123 094.09 2,37 %

al{(ot za zatrud. osób nieoełmosorawnvch SoD 115 769.34

A^rrotza zatrud. osób niepełmosprawnych ZUS 1 622.36

MOPR 2 336,90

oozostałe pzvchodv operacyine 3 365.49

Przvchodv oqółem 5 195 584.10 100 %

Stowarzyszenie Na Tak
60_386 Poznań'ul.ognik 20c

tel. 061-86-88-444
NIP 779- 10-65-369, Regon 630159603
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2) KOSZTY

Struktura kosztów ( stanowiących świadczenia pienięzne i niepienięzne)
kształtowała się następująco :

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej prowadzi placówki:

a) Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie"
b) Przedszkole Specjaln e,,Orzeszek"
cj Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień"
d) ngencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON
e) Galerię ,TAK"
fi Społecżną Podstawową Szkołę Specjalną,,Zakątek''
g) śiodowiskowy Dom Samopomocowy,,Kamyk"
ńi Portal Informacyjny osób Niepełnosprawnych wr'!w'plon'pl
i) Poradnię Rozwojową dla Dzieci i Młodziezy,,Jaskółka''

Stowanzyszenie P,la Tak
60-386 Poznań,ul.ognik 20c

tel.061-86-88-444
NIP 779-10-65-369, Regon 630 159603

'M)t,w
il,u'b\

Koszty Kwota o/o

1.Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej '.-- 3 57t 529,18 66.900/o

ż'Koszty realizacji działa l ności statutowej
odpłatnei t75 64r,36 3.29o/o

3'Koszty działalności administracyjnej, w tym : r 456 966,82 27,290/o

wvnaorodzenia. um. cvwilnoprawne, narzut)4 72r 467.26

4. Działal ność gospoda rcza' W lyr]nj 57 284.r3 L,070/o

koszW dział. qospodarczej 57 015.35

kosztv sDrzedażV 200.00

kosztv finansowe 11 .93

oozostałe koszty operacyjne 56.8s

5.Koszty finansowe 2 402,24 0.05o/o

6' Pozostałe koszty operacyjne 74 852,02 L,400/o

Koszty ogółem: 5 338 675,75 1OO o/o

{ o,^; ,lt



3) Główne pozycje
dochodowym od

różniące podstawę
osób prawnych od

opodatkowania podatkiem
wyniku finansowego brutto

LD. Tvtuł Wartość
A Zysk/ strata brutto 143 091.65
B Dochód do opodatkowania - 743 091.65
c Odliczenia od dochodu 0.00
D Dochody wolne od podatku (dochody organizacji pozytku

publicznego, o których mowa w przepisach o działalności
pozytku publicznego i wolontariacie w części
przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem
działalności gospodarczej (art. 17 ust.1 pkt 6c Ustawy o
pdatku dochodowym od osób prawnych))

0,00

E Podstawa opodatkowania, w tym: 362,70
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat
nalezności budzetowych i innych nalezności, do których
stosuje sie przepisv ordvnacii podatkowei

362,7O

F Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych) 363,00
G Podatek dochodowy l9o/o (w pełnych złotych) 69,00

3. INFORMACJE I OBJAśNIENIA Do RAcHUNKU PRZEPŁYWóW PtENIĘzNYcH

Nie dotyczy.

4. TNFORMACJE O:

a) Sprawach osobowych:
Srednioroczne zatrudnienie wynosiło: 98,50 osób.
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat wynosiło: 95,15 osób'
Zatrudniane były takze osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia'

b) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdan ia finansowego
wynosiło: 7 93o,o0 brutto

5. ISToTNE ZDARZENIA DoTYczĄcE RoKu oBRoToWEGo I LAT uBIEGŁYCH
uJĘTE w SPRAWoZDANIU FINANSoWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finańsówym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad
(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one
istotny wpływ na sytuację majątkowł finansową i wynił finansowyjednostki, ich przYczYnY i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym
Stowarzyszenie Na Tak
60-3E6 Poznań,ut'Ognik 20e

ret, 061-86-88-444
NIP 779- 10-65-369, Regon 630159603
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4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, ze sprawozdaniem
za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 31 marca 2010 r.

Sporządził:
Kurasz Anna - p.o. Głównej
Księgowej Prezes Zarządu

p'o. 
"GŁÓy/N 

EJ KSIĘGoWEJ

tĄ"^- Yłrr^ru
mgr Anna Kurasz

Z-ca Prezesa Zarządu

Sekretarz Zarządu

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Stowarzyszenie l.da Tak
60-386 Poznań,ul.Ognik 20c

tel. 061-86-88-444
NIP 779-10-65-369, Re90n630159603

l ' uŁlilzlo

Zatwierdził:



STOWARZYSZENIE NA TAK

Bilans na dzień 31.'12.2009 roku

AKTYWA

41,.,. A tŃ.als . r=.:]:;.i:.]']. ]=',"':,,'.|,jł'
2r,34'3'S3{:;$-8 1.S57J9-4i2{

L Wartości niematerialne i prawne 0,04 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

2 Wartość firmy

3 lnne waftoŚci niematerialne i prawne

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

il. Rzeczowe aktywa trwałe 2 343 531,58 1 557 194,26

1 Środkitrwałe 2 343 531,58 1 557 194,26

a) grunty 536 400,00 600 000,0c

b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej iwodnej 1 363 994,92 65'1 982,50

c) urządzenia techniczne i maszyny 246 872.46 30 '109,62

d) środki transportu 140 978,26 237 590,26

e) inne Środkitrwałe 55 285,94 37 51 1,BB

2 Srodkitnuałe w budowie

ó Zaliczki na środkitnaałe w budowie

ilt. N ależn ośc i długoterm i n owe 0,00 0,00

1 od jed noste k powiąza nych

2 od pozostałych jednostek

IV. I nwestycje dłu goterm i nowe 0,00 0,00

1 Nieruchomosci

2 WańoŚci niematerialne i prawne

3 Dłu g ote rm i n owe aktywa fi n a n sowe

4 l n n e i nwestycje dłu gote rm i nowe

V. Dłu g ote rm i n owe roz l i cze n i a m i ędzyo k resowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 l n n e rozl icze n i a m iędzyo kresowe

Bo Ąkd*{{ur.otowi, 3.1H.9.dj95 3:t:8$07,22

t. Zapasy 638,78 1 514,00

1 Materiały

2 Połprodukty i produkty w toku
2 Produkty gotowe

4 Towary

5 Zaliczki na dostawy 638,78 1514,00

il. N ależ n ośc i krotkoterm i n owe 16 070,93 I865,89
1 N al eŻn ości od jed n oste k powiąza n ych 0,00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług' o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne
Rilen< - <łrr
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2 NaleŻnoŚci od pozostałych jednostek 16 070,93 B 865,89

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty I590,36 1250,2e

- do 12 miesięcy B 590,36 1250,26

- powyzej 12 miesięcy

b) z tytułów budzetowych 211,77 346,83

) inne 7 268,80 7 268,80

d) dochodzone na drodze sądowej

W. I nwestyci e krotkoterm i n owe 287 398,30 294 485,53

1 KrÓtkote rm i n owe a ktyw a fi n a n sowe 287 398,30 294 485,53

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,0c

- udziały lub akcje

- inne papiery wańościowe

- udzielone poŻyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wańoŚciowe

_ udzielone poŻyczki

- inne krÓtkoterminowe aktywa finansowe

) środki pienięzne i inne aktywa pienięzne 287 398,30 294 485,53

- środki pienięŻne w kasie i na rachunkach 283 648,75 290 870,49

- inne środki pienięzne 3 749,55 3 615,04

- inne aktywa pienięzne

2 l n n e i nwe stycje krÓtkote rm i n owe

tv. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 023,94 13 641,80

RAZEM AKTYWA 2 660 663,53 1 875 701,48

=^:1},#]'="1:x'Ł}:-]3:
tel' 061-86'88-444
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I Kapitał podstawowy 1 020 862,14 102 415,76

il.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

til. tldziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

tv. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał z aktualizacji Wyceny

vt. P ozo stałe ka p itały (f u n d u sze) reze nnt owe

vil. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 221 104,07

vtil. Zysk (strata) netto -143160,65 697 342,31

tx.
odpisy z zysku nefto w ciągu roku obrotowego
(wielkość uiemna)

F.łil.Ę;: ffit{Ł=*i 'li
t. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne ipodobne 0,00 0,00

- długoterminowa

- krótkoterminowe

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowe

- krÓtkoterminowa

il. Zo b ow i ąza n i a dł u g ote rm i n owe 12 936,00 18 315,00

1 Wob ec jed n o ste k p ow i ąza nych

2 Wob ec p ozo stałych je d n o ste k 12 936,00 1B 315,00

a) kredyty i poŻyczki 12 936,00 '18 315,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

ut. Zo bow i ąza n i a krótkote rm i n owe 52 014,12 47 694,15

1 Wo be c jec n o ste k pow i ąza n ych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

- do 12 miesięcy

- powyzej '12 miesięcy

b) inne

2 Wobec pozostałych jednostek 52 014,12 47 694,15

a) kredyty i poŻyczki 5 868,00 6 357,00

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d)z tytułu dostaw i usług 26 228,13 33 843'8€

- do 12 miesięcy 26 228,13 33 843,86

- powyzej 12 miesięcy

e)zaliczki otzymane na dostawY

f) zobowięania wekslowe Riląną - <łrt

ff: H-Ń B
(B=Ó
rc$mą o).f €

^ścoY*S
=aooL-"-,d
.r .FOx Eęg
l; EHo
SBBENO-r1ouGę"T3S Ro .r. F'ą'D@ ź

Y uu'r@
4ś:''

--7&{ CĄŁ



PASYWA
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I Kapitał podstawowy 1 020 862,14 102 415,76

il.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

til. IJdziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał z aktualizacj i Wyceny

vt. Pozostałe kapitały (fundusze) rezenilowe

WL Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 221 104,07

WI. Zysk (strata) netto -143160,65 697 342,31

X. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
lwielkość uiemna)

łFnj:-,iii#.$= '.

t. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa

- krótkoterminowe

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

_ długoterminowe

- krÓtkoterminowa

il. Zo b ow i ąza n i a dł u g ote rm i n owe 12 936,00 18 315,00

1 Wob ec jed n o ste k p ow i ąza nyc h

2 Wob ec p ozo stałych je d n o ste k 12 936,00 18 315,00

a) kredyty i poŻyczki 12 936,00 18 315,00

b) z tytułu emisji dłuŻnych papierów wańoŚciowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

til. Zo bow i ąza n i a krótkote rm i n ow e 52 014,12 47 694,15

1 Wo b e c jec n o ste k pow i ąz a nyc h 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

- do 12 miesięcy

_ powyzej 12 miesięcy

b) inne

2 Wobec pozo stałych je d n o ste k 52 014,12 47 694,15

a) kredyty i pozyczki 5 868,00 6 357,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d)z tytułu dostaw i usług 26 228,13 33 843'8€

- do 12 miesięcy 26 228,13 33 843,86

- powyzej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawY

f) zobowiązan ia wekslowe Rilene - cłrt
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g) z tytułu podatków, ceł, ZUs i innych świadczeń I773,15 7 493,29

h) z tytułu wynagrodzeń 0,0c 0,0c

i) inne 10144,84 0,0c

3 Fundusze specialne 0,00 0,00

tv. Rozl i cze n i a m i ę dzyo k re s owe 1 718 011 ,92 788 830,19

1 Ujemna wartość firmy

2 I n n e rozl icze n i a m iędzyo kre sowe 1 718 011,92 788 830,19

- długoterminowe 1 542152,87 695 241,39

- krÓtkoterminowe 175 859,05 93 588,80

RAZEM PASYWA 2 660 663,53 1 875 701,48

Data spoządzenia:31marca 2010 r.

Spoządził: Zahł,tierdził:

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Sekretarz Zaruądu

Skarbnik

Członek zarządu

Członek zan'ądu

Członek zarządu

Kurasz Anna - p.o. Głównej Księgowej

D'o' GIOVJNEj (SlĘGOWEJ
'n

!.tąłlr- Kłąvąsz-'' mgr Annb Kurasz

StowarzYszenie Na Tak
60-386 Poznań'ul'oEnik 20c

tel. 061-86-BB-444

NIP 779- 10-6 5- 369, Regon 630 1 59603
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STOWARZY.SZENiE NATAK

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2009 rok

llA"+: iLillłE#łij e'$ff Bu H* iEłó1itń'drid'iź' jii,f i.fi ltllffi fi ,*, ł$$lilLilli!$iiiii[i]i.s.]0s.9']i-!lg lnl$iljl..:5::2[ 
j,4.0.{

od iednostek powiazanvch

Pzychody ze spzedaży produkiów : 5 068 107,52 5 201 402,21

a lziałalność statutowa 4 992744,5Ą 5 137 049,56

b Jziałalność gospodarcza 75 362,9t 64 352,6t

il
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartoŚć dodatnia;
zmniejszenie wartość ujemna)

ilt Koszt Wytwozenia produktów na własne potrzeby

IV Pzychody netto ze spzedazy towaróW I materiałów

B .5'26łlll$Ez +!iiiliilllll1.:,.a *.=*2;,9i

Ąmońyzacja 223126.23 247187,63
lziałalność statutowa 223 011 ,4e 247 187.63

'ziałalnośÓ 
gospodarcza 114,7ź 0.0(

il Zużv cie materiałów i energ ii 380 733,75 345205,92
lziałalnośÓ statutowa 377 903.8a 342 '101,3 t

działalnośĆ gospodarcza 2829,92 3 104,5t

ilt Usługi obce I 216 096,68 953126,38
Jziałalnośó statutowa 1 176 432,93 944 351,48

jziałalnośÓ gospodarcza 39 663,75 I 774,90

IV Podatki i opłaty 4 '150,58 2 712,96
jziałalność statutowa 4150,58 2 712,96

jziałalnośó gospodarcza 0.00 0,0(

y'Vvnaorodzenia 2 861 476,05 2 477 875,67
jziałalność statutowa 2 848 493,83 2 452 234,24

lziałalnośó qospodarcza 12 982,2' 25 641,43

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 529 8'13,54 483 093,37

działalnośó statutowa 528 388,83 478 730,79

działalnośÓ gospodarcza 424,71 4 362,58

vil Pozostałe koszty rodzajowe 45 755,88 5s 936,0C

lziałalność statulowa 45 755.88 55 936,0(

jziałalność gospodarcza 0.0( 0,0(

vilt rNańość spzedanych towarów i materiałów 200,0c 3 035,00

;;;$_.:5ś liiłli .1nW#i]]\lsŻ9' ];łiśtre ż__ó_].ś_B_źa_.adżv,]l$i)łi!p]lĘ_ilł]*}irii$lij| i .,'..'.f .l|..1.!:H$$,gel_?ąĘ.fi

fj.tr]j *\tililiiłsi'i1iitił;is.,t,ż?,.q.'$pi ffi lt|łl-:1;;66gidż*ś.t

z-y sk ze zbycia n ief in a nsowych aktywów trwałych 0,00

il )otacie 0,00

ill nne ozvchodv operacvine 127 056,07 89 625,50
lziałalność statutowa 1 23 094,09 74 056,49

Jziałalnośó gospodarcza 3 96'1,98 15 569,01

ffEfri i}łliiiłiffi il*t$i j='._4;!"s.:t' 
'$

i::{#i|l=iiil#'}:!*ł'ff
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów tnłaĘch 0,00
il Ąktualizacja wańości aktywów niefinansowych 0,00

ilt lnne kosztv ooeracvine 74 908,87 11 301'0€

lziałalnośÓ statulowa 74 852,02 11 267,4i

cziałalność gospodarcza 56,8t 33,61

:l.Fś
":ii}"ą#':.ij.iil.s'j$g

$lł;i;,i.;:1.#j,{ti,! s3jł.0

i'.6ł iiffi lttr[if;ilF.*3ffiffi llllilHirś.b_'T,t$7iłłlt;j::ils,::, iijl *'1149111;;==,4tlł}$. ii_xjili"Ęf*:li'ł'.;l i!i[t il,$
I Dywidendy i udziały u zyskach' w tym o,oc

- od jednostek powiązanych 0,00

il Odsetki, w tym 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00

ilt Zysk ze zbycia inwestycji 0,00

IV Aktualizacia wa ńości inwestycji 0,0c

lnne 420,51 427,50

lziałalnośó statutowa 420.51 427.54

Jziałalność gospodarcza 0.00 0,0(

$ifi;: ii$llil6lWił'&tji!;...:n:, ilxŁłl.xó'ś}]i}$i ]E-'ił_B.:l*ill'l *il',fi fi łili j]"=iŁt{.ił]ł'iifi :? iiłl: łl!ll$liiftłł,li$3] l|$l8!

! )dsetki, w tym 0,00 12 459,51
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Data spoządzenia: 31 marca 2010 r.

Spoządził:

Kurasz Anna - p.p' głównej księgowej

Zatwierdził:

Prezes Zaządu

Z-ca Prezesa Zarządu

sekretarz Zanądu

Skarbnik

Członek zarządu

Członek zarządu

Członek zarządu

,n
}'nntą {usu>i

,nłr Anna Kurasz

T, &rlr/,U

Stowarzyszenie tda Tak
60-386 Foznań, ul'ognik 20c

tel.061-86-88-444
NIP 779-10-65-369, ReQon 630 159603



OSWIADCZENIE
o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego

za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że:
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zetelnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia

29wześnia 1994 r' o rachunkowoŚci (t.j.Dz.|J.152z2oO9r.poz.lzższpÓżn.zm.) oraz
obowiązującymi przepisami prawa' W Jednostce przestzegane były pzepisy prawa i warunki
zawańych umÓw, istotnych z punktu widzenia naszejdziałalnoŚci, azwłaszczajej kontynuacji,

2. Udostępniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu księgi rachunkowe i pełną
doku mentację dowodową potwierdzającą stan zapisow księgowych,

3. Pzedłozone biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu dokumenty załozycielskie,
rejestrowe, statutowe sąaktualne na dzień rozpoczęcia badania sprawozdania fińansowego,

4. Według naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędÓw i pzeoczeń,
a rozliczenia z tytułÓw podatkowych i niepodatkowych dokonane zostały zgodnie
z obowiązującymi pzepisami, do ktÓrych właściwe organy kontrolne nie zgłosĘ zJdnych
zastrzeŻeń,

5. W sprawozdaniu finansowym W sposÓb prawidłowy pzedstawiono Wycenę akb/wÓw i pasywów
oraz ujęto w sposob kompletny pzychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, oraz
utwozono niezbędne rezerwy i rozliczono roŻnice kursowe w rozrachunkach zagranicznych,

6.

7.

Sprawozdanie finansowe zostało spoządzone przy załoŻeniu
gospodarczej w dającej się pzewidzieć przyszłoŚci i nie istnieją
zagroŻenie kontynuowania jednostki.

UstaliliŚmy wszystkie zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu,
pzestzegając zasady ostroznej Wyceny b i lansowej,

8. W sprawozdaniu finansowym wykazaliŚmy wszystkie naleznoŚci i zobowiązania, w tym
warunkowe jak gwarancje, poręczenia (rÓwniez wekslowe) i zastawy oraz rozrachuhki sporne, 

-

9. Posiadamy wszystkie tytuły prawne do składnikÓw aktywow wykazanych w bilansie,
10. Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu pzedstawiliśmy wykazy spraw sądowych

załoŻonych przez naszą Firmę oraz toczących się pzeciwko jednośtce,' a'takŻe oęoącycn
w pzygotowywaniu do wystąpienia na drogę sądową'

11. PzedstawiliŚmy takŻe wykaz kontroli zewnętznych i wykaz zabezpieczeń na majątku jednostki
zamieszczony w informacji dodatkowej,
odstąpiliŚmy od naliczania odsetek zaantłokę w regulowaniu naszych naleznoŚci'
UjęliŚmy W księgach rachunkowych nalezne kontrahentom odsetki karne, dotyczące
n ieterminowo regulowanych zobowiązań'

'l4. Ujawniliśmy wszystkie powiąania z osobami fizycznymi i prawnymi, dotyczące bezpośredniego
lub pośredniego udziału w zaządzaniu i kontroli oraz udziału w kópitale ;eonoiter powiązanycńz
naszą firmą

15' Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, ktÓre nastąpiły
po dacie bilansu, mogące miec wpływ na wydanie opinii o badinym sprawozdaniu finansorłilm
oraz na ocenę sytuacji majątkowo - finansowej Jednostki,

16. Społka nie posiada na-dzień bilansowy otwaĘch instrumentÓw finansowych, w szczegÓlności:
kontraktow futures, forward, kontraktÓw opcyjnych, kontraktÓw swap; niewykazanych i
nieujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

17' oświadczamy, Że nie istnieją Żadne formalne lub nieformalne układy z innąjednostką dotyczące
wyrownania sald ŚrodkÓw pienięznych i kapitałÓw lub funduszy.
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kontynuowania działalnoŚci
okolicznoŚci wskazujące na

dokonując ich pzeceny'
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