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Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia 61 za 2006 rok.
1

Wprowadzenie

1.1 Nazwa, siedziba i adres organizacji
Stowarzyszenie 61
Ul. Hoża 57
00-681 Warszawa
1.2

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno
sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też ni
sporządzających takich sprawozdań)

…
1.3

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

91 332
1.4

Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu
prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer
identyfikacyjny w systemie REGON

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS – 18.11.2005
Data dokonania ostatniego wpisu – 28.04.2006
Numer KRS – 0000244561
REGON - 140419408
1.5

Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja w dniu
sporządzenia:

Andrzej Bobiński - prezes
Róża Rzeplińska – wiceprezes
Tomasz Kapliński - członek
1.6

Określenie celów statutowych organizacji

Cele statutowe stowarzyszenia określa § 7 statutu, który stanowi:
1. Celem stowarzyszenia jest wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w
wyborach oraz monitorowanie życia publicznego, a w szczególności:
a)promowanie świadomego uczestnictwa obywateli w wyborach powszechnych
b)zachęcanie do korzystania z czynnego prawa wyborczego
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c)zwiększanie wiedzy wyborców o kandydatach i partiach politycznych
d)mobilizowanie kandydatów i partii politycznych do zajmowania jasnego stanowiska w
sprawach publicznych
e)monitorowanie działalności osób pełniących funkcje publiczne
f)działania na rzecz przejrzystości wyborów w tym finansowania kampanii wyborczych i partii
politycznych
g)edukacja obywatelska, polityczna i patriotyczna
h)promowanie mechanizmów demokratycznych w życiu publicznym
i)zwiększanie udziału obywateli w procesach demokratycznych
j)działania na rzecz jawności i uczciwości w życiu publicznym
k)rozwój społeczeństwa informacyjnego zwłaszcza w zakresie swobodnego i równego
dostępu do informacji
Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez następujące działania:
1.Zbieranie i przetwarzanie danych i informacji o osobach kandydujących w wyborach
2.Kampanie informacyjne promujące aktywne i świadome uczestnictwo w wyborach
powszechnych
3.Prowadzenie baz danych i serwisów internetowych
4.Opracowywanie i upowszechnianie raportów i analiz na temat programów i działalności
partii politycznych, komitetów wyborczych, polityków i osób pełniących obieralne funkcje
publiczne oraz kandydatów biorących udział w wyborach
5.Współpracę z innymi instytucjami, w tym mediami na rzecz edukacji wyborców i
zwiększenia przejrzystości procesów wyborczych.
6.Organizowanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia.
1.7

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w
statucie

Nie dotyczy
1.8

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje pierwszy rok działania stowarzyszenia do 31
grudnia 2006 roku.
1.9

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe.

nie dotyczy
1.10 Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia
dla kontynuowania przez nią działalności.
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Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
1.11 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji),pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach oborowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak,
aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Wycena aktywów i pasywów została dokonana w sposób zapewniający ich realność i
zgodność z dokumentacją źródłową.

2

Informacja dodatkowa

W 2006 roku księga handlowa była prowadzona za pomocą programu RAKS 2000 przez p.
Bartłomieja Strzeleckiego.
2.1

Aktywa Stowarzyszenia

Aktywa Stowarzyszania na koniec roku 2006 wyniosły 137.600,20 PLN i składał się w całości
z majątku (aktywa) obrotowego – środków pieniężnych (inwestycje krótkoterminowe)
137.600,20 PLN :

2.2

o

4.218,84 - gotówka w kasie

o

13.381,36 środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym w Banku BPH
S.A.

o

120.000,- środki pieniężna na rachunku lokat terminowych w Banku BPH S.A.

Pasywa stowarzyszenia

Pasywa stowarzyszenia na koniec roku wyniosły 137.600,20 PLN i jego części składowe
stanowiły:
•

Fundusze własne o łącznej wartości – 252,22 PLN
o – 252,22 PLN wynik finansowy2006 rok

•

Zobowiązania krótkoterminowe o łącznej wartości 5.072,99 PLN

Szczegółowy wykaz zobowiązań krótkoterminowych stanowi załącznik nr 1 do informacji
•

Przychody przyszłych okresów w kwocie 132.779,43 PLN:
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o
o

2.3

2.840,39,- PLN – dotacja na realizacje zadania z Banku Światowego w 2007
r.,
129.939,04 PLN - dotacja na realizacje zadania z Fundacji im. S. Batorego w
2007 r.

Rachunek zysków i strat

W 2006 roku poniesiono stratę w kwocie 252,22 PLN, który decyzją Nr 1/07 Zarządu z dnia
27.03.07 w całości zostanie pokryty z zysków przyszłych okresów.
Przychody
Zgodnie § 30 Statutu „majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze. Źródłami
powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. Wpływy ze składek członkowskich;
2. Darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
3. Dotacje, subwencje, kontrakty, granty;
4. Wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności, dochody z majątku
Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
5. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia.
Łączne przychody uzyskane w 2006 roku wyniosły 31.858,79 PLN
Szczegółowy wykaz przychodów stanowi załącznik nr 2 do informacji.
Koszty
Łączne koszty działalności w 2006 roku wyniosły 32.111,01 PLN
Szczegółowy wykaz kosztów stanowi załącznik nr 3 do informacji.
Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie składało żadnych
zobowiązań.

Warszawa, 21 marca 2007 r.
Andrzej Bobiński
Prezes Zarządu

Róża Rzeplińska
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kapliński
Członek Zarządu

