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Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

• wprowadzenie

• bilans, wykazujący sumę bilansową po stronie

  aktywów i pasywów w kwocie

• rachunek zysków i strat wykazujący wynik finansowy w kwocie

• dodatkowe informacje i objaśnienia

Agnieszka Boguszewska

Sporządzająca

Data: 31 marca 2017 r.

Zatwierdzone w imieniu i na rzecz Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo

Agnieszka Amborska

Prezes Fundacji

Sylwia Anna Włodarska Iwona Osik

Członek Zarządu Członek Zarządu

Magdalena Ramos - Smul

Członek Zarządu

10 970,75 zł 

9 550,05 zł 



Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo.

Fundacja  Rozwoju  Rodziny  RoRo  (zwana  dalej  Fundacją  RoRo)   jest  organizacją  pozarządową,
opierającą swoją działalność o Statut oraz przepisy ustawy o fundacjach.

Celem działania Fundacji RoRo jest szeroko pojęte wspieranie rodzin oraz osób starających się o dzieci.
Organizacja  pełni  funkcję  informacyjną,  doradczą  i  terapeutyczną.  Poprzez  organizowane  szkolenia,
warsztaty oraz  spotkania  tematyczne,  rozpowszechnia  idee  świadomego rodzicielstwa i  praw rodziny.
Zajmuje  się  m.in.  pozyskiwaniem  oraz  udzielaniem  pomocy  społecznej  najbardziej  potrzebującym
rodzinom, pomaga młodym mamom wrócić na rynek pracy, promuje miejsca przyjazne rodzinom.

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo reprezentowana jest przez Prezesa Fundacji - Agnieszkę Amborską oraz
pozostałych członków zarządu: Magdalenę Kanik oraz Sylwię Włodarską.

Fundacja  RoRo w dniu  08.11.2010  została  zarejestrowana  w Głównym  Urzędzie  Statystycznym pod
numerem  REGON  142651291  natomiast  wpis  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  nastąpił  w  dniu
18.10.2010 roku, nadany nr KRS to: 0000368215.

Siedzibą  Fundacji  jest  miasto  Warszawa.  Fundacja  działa  na  terenie  całej  Polski,  ze  szczególnym
uwzględnieniem Warszawy.

Przedmiotem działalności Fundacji jest :
według  Polskiej  klasyfikacji  Działalności  PKD  2007  –  9499Z  Działalność  pozostałych  Organizacji
Członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie  finansowe zostało sporządzone przy założeniu  kontynuowania  działalności  jednostki  w
przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
Dane porównawcze dotyczą okresu od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.

3. Określenie celów statutowych Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo.

Cele statutowe Fundacji RoRo określa § 4 statutu. Celami tymi są:
 Działalność  na  rzecz  Rodziny.  Pod  pojęciem  Rodziny  rozumie  się  rodzinę  oraz  poszczególnych  jej

członków – matki, ojców, dzieci, opiekunów, kobiety w ciąży, a także osoby planujące dzieci.
 Prowadzenie  działalności  edukacyjnej,  informacyjnej,  profilaktycznej,  doradczej, szkoleniowej,

kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do Rodziny.
 Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów.
 Prowadzenie działań na rzecz rozpowszechniania idei oraz rozwoju Klubów Mam w Polsce i za granicą.
 Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
 Upowszechnianie praw Rodziny.
 Promowanie ekonomii społecznej.
 Przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci oraz osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin

z problemem niepełnosprawności.
 Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego matek.
 Organizacja czasu wolnego Rodzinom.
 Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród Rodzin.
 Pomoc  społeczna  Rodzinom  potrzebującym,  propagowanie  idei  pomocy  wzajemnej  i  wsparcia

środowiskowego.
 Integracja środowiska Rodzin z Polski i z innych krajów.
 Promocja miejsc przyjaznych Rodzinom.
 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Cele Fundacji RoRo są realizowanie poprzez:
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Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

 Organizację  szkoleń,  warsztatów,  kursów, wykładów,  spotkań,  działań  twórczych,  doradztwa
specjalistycznego praz publikację materiałów związanych z celami Fundacji.

 Organizowanie  i  udział  w  akcjach  oraz  kampaniach  społecznych,  targach,  wystawach,  seminariach,
konferencjach,  zjazdach  tematycznych,  plenerach,  jarmarkach,  pokazach,  aukcjach,  imprezach
edukacyjnych i kulturalnych.

 Organizowanie  i  udział  w  imprezach  wypoczynkowych,  sportowych  rekreacyjnych,  turystycznych
i integracyjnych.

 Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych Fundacji.
 Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom przyjaznym Rodzinie.
 Prowadzenie Klubu Mam na Mokotowie oraz Klubu Mam „Żabka”.
 Działalność promocyjną i informacyjną związaną z zakładaniem i prowadzeniem Klubów Mam.
 Tworzenie grup wsparcia dla Rodziców.
 Prowadzenie kampanii na rzecz integracji matek ze społeczeństwem.
 Działalność dobroczynną i charytatywną.
 Prowadzenie  działań  na  rzecz  integrowania  lokalnych społeczności  i  podejmowanie  działań  na  rzecz

mieszkańców.
 Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz Rodziny.
 Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
 Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji.

Cele Fundacji są zgodne z działalnością wymienioną w art. 17 pkt.1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
(z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z tym w 2016 roku
Fundacja była zwolniona od zapłaty podatku CIT.

4. Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego

(a) Podstawy prawne

Zasady  rachunkowości  przyjęte  przy  sporządzaniu  sprawozdania  finansowego  Fundacji  są  zgodne  z
Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne
zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej.  Sprawozdanie  finansowe sporządzone jest  zgodnie z nowelizacją ustawy o
rachunkowości z 11 lipca 2014 r, zgodnie z którą Fundacja spełnia wymogi określone dla jednostek mikro
w art. 3, par. 1a, pkt 2 Ustawy.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, za wyjątkiem środków trwałych,
które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określonej odrębnymi przepisami.

(b) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki  trwałe  są  to  aktywa  trwałe  i  zrównane  z  nimi,  o  przewidywanym  okresie  ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż jeden rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Fundacja
nie posiada ani nie nabyło opisywanym okresie żadnych środków trwałych ani wartości niematerialnych i
prawnych.

(c) Należności

Należności z tytułu podatków oraz pozostałe należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty na
podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.

(d) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

       
       Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.

(e) Fundusze własne

Fundacja posiada fundusz własny składający się z wpłat członków zarządu.

3
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za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

(f) Przychody z działalności statutowej

Przychody pieniężne  z  działalności  statutowej  są  uznawane w momencie  wpływu  środków na  konto
bankowe Fundacji RoRo. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne z dotacji i darowizn.

(g) Koszty działalności statutowej

Ewidencja  kosztów  prowadzona  jest  w  układzie  kont  pozwalającym  na  wyodrębnienie  kosztów
zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalności statutowej
według źródeł finansowania poszczególnych wydatków.
Koszty  ewidencjonowane  są  w  układzie  rodzajowym,  i  równocześnie  rozliczane  według  źródeł
finansowania  działalności  statutowej.  Koszty  zaliczane  do  kosztów  ogólnoadministracyjnych
ewidencjonowane są z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

(h) Wynik finansowy

Do  wyniku  finansowego  bieżącego  roku  dodawana  jest  nadwyżka  przychodów  nad  kosztami  lub
odejmowana jest nadwyżka kosztów nad przychodami z roku poprzedniego. 
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Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo 5
Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nota Bieżący rok Poprzedni rok

AKTYWA

Aktywa trwałe - - 

Wartości niematerialne i prawne 1 - - 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 - - 

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe 3 - 206,47 

Należności od jednostek powiązanych - - 

Należności od pozostałych jednostek - 206,47 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - 

- do 12 miesięcy - - 

- - 

inne - 206,47 

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

Suma aktywów

- - 

10 970,75 12 070,88 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń

10 970,75 11 864,41 

10 970,75 11 864,41 

10 970,75 11 864,41 

10 970,75 11 864,41 

10 970,75 12 070,88 



Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo 6
Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nota Bieżący rok Poprzedni rok

PASYWA

Fundusze własne

Fundusz statutowy 4

Nadwyżka przychodów nad kosztami 5

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 420,70 672,76 

Rezerwy na zobowiązania - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 6 420,70 672,76 

Wobec jednostek powiązanych - - 

Wobec pozostałych jednostek 420,70 672,76 

kredyty i pożyczki - - 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 393,69 235,09 

- do 12 miesięcy 393,69 235,09 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 12,02 437,67 

z tytułu wynagrodzeń - - 

inne 14,99 - 

Rozliczenia międzyokresowe 7 - - 

Suma pasywów

10 550,05 11 398,12 

1 000,00 1 000,00 

9 550,05 10 398,12 

10 970,75 12 070,88 



Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo 7
Rachunek zysków i strat 

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

nota Bieżący rok Poprzedni rok

8

Składki brutto określone statutem                                -   

Inne przychody z działalności nieodpłatnej statutowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym: 9

Amortyzacja                          -                                  -   

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                          -                                  -   

 Koszty działalności administracyjnej                          -                                  -   

Zużycie materiałów i energii

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

 Koszty działalności administracyjnej                          -                                  -   

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

 Koszty działalności administracyjnej                          -                            61,01 

Pozostałe koszty

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

 Koszty działalności administracyjnej                  439,19                        442,76 

Pozostałe przychody i zyski, w tym:                    26,48                        600,00 

Aktualizacja wartości aktywów                          -                                  -   

Pozostałe przychody operacyjne                    26,48                        600,00 

Przychody finansowe                          -                                  -   

Zyski nadzwyczajne                                -   

Pozostałe koszty i straty, w tym:                    30,63 

Aktualizacja wartości aktywów                                -   

Pozostałe koszty operacyjne                    30,63 

Koszty finansowe                          -                              0,42 

Straty nadzwyczajne                          -                                  -   

Podatek dochodowy 10                          -                                  -   

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)                                -   

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z 

nimi, w tym:  118 803,16  97 019,28 

 118 803,16 97 019,28 

 109 248,96  85 537,15 

 5 420,56  2 307,04 

 5 420,56  2 307,04 

 64 956,99  61 166,03 

 64 956,99  61 105,02 

 38 871,41  22 064,08 

 38 432,22  21 621,32 

 1 684,01 

 1 683,59 

Wynik finansowy netto ogółem (dla jednostek mikro, o których 

mowa w art.. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym:  9 550,05  10 398,12 

 9 550,05  10 398,12 



Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo 8
Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

1 Wartości niematerialne i prawne Bieżący rok Poprzedni rok

Struktura wartości niematerialnych i prawnych

Inne wartości niematerialne i prawne - - 

Wartości niematerialne i prawne razem - - 

2 Rzeczowe aktywa trwałe Bieżący rok Poprzedni rok

Struktura rzeczowych aktywów trwałych - - 

Rzeczowe aktywa trwałe razem - - 

3 Należności krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

Stan należności brutto na dzień bilansowy - 206,47 

Należności krótkoterminowe netto - 206,47 

4 Fundusz statutowy

Na fundusz statutowy Fundacji zgodnie ze statutem składają się wpłaty od członków zarządu Fundacji.

5 Wynik finansowy roku obrotowego

6 Zobowiązania krótkoterminowe

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

Zmiana

- w okresie do 1 roku 672,76 (252,06) 420,70 

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 672,76 (252,06) 420,70 

7 Rozliczenia międzyokresowe Bieżący rok Poprzedni rok

- - 

Razem - - 

8 Przychody z działalności statutowej Bieżący rok Poprzedni rok

Struktura rzeczowa przychodów

Darowizny 

Dotacje z Urzędu Dzielnicy Mokotów

Pozostałe dotacje

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych

Razem

Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 9 550,05 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie 

przychodów roku następnego.

Stan na 

1.01.2016

Stan na 

31.12.2016

8 220,00 4 121,31 

22 985,04 22 902,50 

77 200,00 56 042,13 

10 398,12 13 953,34 

118 803,16 97 019,28 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

9 Koszty podstawowej działalności operacyjnej Bieżący rok Poprzedni rok

projekt Stawiam na Rozwój IV

projekt Rodzina to My

projekt Grundtvig - (538,19)

projekt Rodzic Woli - 

projekt Rodzicem Być - 

projekt Rodzicem być, sobą być - 

Rodzice na Białołęce - 

Wolę wybieram być rodzicem aktywnym - 

koszty administracyjne 439,19 503,77 

Razem

10 Podatek dochodowy Bieżący rok Poprzedni rok

Podatek dochodowy bieżący - - 

Razem - - 

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł 0 zł.

11 Przeciętne zatrudnienie Bieżący rok Poprzedni rok

Razem - - 

12 Informacje uzupełniające do bilansu:

nie występują nie występują

nie występują nie występują

3) udziałów (akcji) własnych, nie występują nie występują

23 985,25 23 508,37 

44 608,16 42 971,00 

9 106,13 

9 986,07 

21 055,04 

9 155,00 

10 006,32 

109 248,96 85 537,15 

1) kwot wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu 

dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 

lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania 

dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

2) kwot zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących, 

ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz 

wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, 

a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 

kwoty ogółem dla każdej kategorii,


