
1

5. Fundusz statutowy
6. Rachunek zysków i strat

1

Wyszczególnienie zmiany
NIE

1

Bilansie Rachunku wyników

2

Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego
Stan na pocz tek roku
obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody

Stan na koniec
roku
obrotowego

1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i
wodnej 831 257,01 0,00 0,00 0,00 0,00 831 257,01
3. urz dzenia techniczne i maszyny 372 514,57 0,00 37 224,69 0,00 0,00 409 739,26
4. rodki transportu 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00
5. Wyposa enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 245 771,58 0,00 37 224,69 0,00 0,00 1 282 996,27

0,00

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Stowarzyszenie "T cza" prowadzi ewidenci  pozabilansow  niskocennego wyposa enia w kwocie 60.073,93 z . W 2015 r niskocenne wyposa enie zosta o w 100% odniesione w
koszty.

 Wyceniane wed ug warto ci nominalnej3. rodki pieni ne
4. Zobowi zania  Wycenione w kwocie wymagaj cej zap aty

 Wyceniony w warto ci nominalnej
 Wed ug wariantu porównawczego

Wyszczególnienie

1. rodki trwa e i warto ci niematerialne i prawne

2. Nale no ci i udzielone po yczki

NAZWA ORGANIZACJI
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓ  DZIECI NIEWIDOMYCH I S ABOWIDZ CYCH "T CZA"

Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego spowodowana

zmianami

Przyj te metody wyceny w zasadach (polityce)
rachunkowo ci

 Wed ug cen nabycia. Umorzenie rodków trwa ych -
dokonywane jest zgodnie ze wska nikami tabeli amortyzacyjnej
wed ug kryteriów wynikaj cych z art. 32 uor. Umorzenie warto ci
niematerialnych i prawnych - dokonywane jest wed ug wska nika
50%.

 Wyceniane w kwocie wymaganej zap aty, z zachowaniem zasady
ostro no ci.

Informacja dodatkowa za 2015 r.
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuj te w ksi gach handlowych
Nie uwzgl dniono w

Kwota w z otychWyszczególnienie zdarze

a. Rzeczowe aktywa trwa e - rodki trwa e
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Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego
Stan na pocz tek roku
obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja za
rok Inne zwi kszenia Zmniejszenie

Stan na koniec
roku
obrotowego

Stan na
pocz tek roku
obrotowego
(netto)

Stan na koniec
roku
obrotowego
(netto)

1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i
wodnej 331 907,96 0,00 75 454,19 0,00 0,00 407 362,15 499 349,05 423 894,86
3. urz dzenia techniczne i maszyny 314 864,92 0,00 18 537,03 0,00 0,00 333 401,95 57 649,65 76 337,31
4. rodki transportu 32 316,67 0,00 5 933,33 0,00 0,00 38 250,00 9 683,33 3 750,00
5. Wyposa enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 679 089,55 0,00 99 924,55 0,00 0,00 779 014,10 566 682,03 503 982,17

2

Zwi kszenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00
Warto 0,00

2

Zwi kszenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i
wodnej 0,00
3. urz dzenia techniczne i maszyny 0,00
4. rodki transportu 0,00
5. inne rodki trwa e 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego
Stan na pocz tek roku

obrotowego Aktualizacja Przychody Rozchody
Stan na koniec

roku obrotowego
1. Inne warto ci niematerialne i prawne 36 187,06 0,00 392,37 0,00 36 579,43
Razem 36 187,06 0,00 392,37 0,00 36 579,43

Zmiany w ci gu roku Stan na koniec roku
obrotowego

e. Warto ci niematerialne i prawne

c. Grunty u ytkowane wieczy cie

Stan na pocz tek roku
obrotowego

d.  rodki trwa e u ywane na podstawie umowy najmu lub dzier awy

Zmiany w ci gu rokuStan na pocz tek roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

b. Umorzenie rodków trwa ych - amortyzacja
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2

Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego
Stan na pocz tek roku

obrotowego Aktualizacja
Amortyzacja za

rok Inne zwi kszenia Zmniejszenie

Stan na koniec
roku

obrotowego

Stan na
pocz tek roku
obrotowego

(netto)

Stan na koniec
roku

obrotowego
(netto)

1. Inne warto ci niematerialne i prawne 35 609,37 0,00 414,21 0,00 0,00 36 023,58 577,69 555,85
Razem 35 609,37 0,00 414,21 0,00 0,00 36 023,58 577,69 555,85

2

Zwi kszenia Zmniejszenia
1. Nieruchomo ci 0,00
2. Warto ci niematerialne i prawne 0,00
3. D ugoterminowe aktywa finansowe 0,00
a. udzia y i akcje 0,00 0,00 0,00
b. inne papiery warto ciowe 0,00
c. udzielone po yczki 0,00

d. inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

4. Inne d ugoterminowe inwestycje 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

pocz tek roku
obrotowego koniec roku obrotowego

pocz tek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

pocz tek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1. dostaw i us ug 347 911,43 192 714,95 0,00 0,00 347 911,43 192 714,95
2. podatków 0,00 0,00
3. rodków od  ZUS 18 005,84 0,00 18 005,84
4. wynagrodze 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00
6. innych nale no ci 22 893,00 29 380,54 0,00 0,00 22 893,00 29 380,54
Razem 370 804,43 240 101,33 0,00 0,00 370 804,43 240 101,33

stan na

okres wymagalno ci

 Nale no ci z tytu u

g. Inwestycje d ugoterminowe

f. Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych - amortyzacja

do 1 roku

Stan na pocz tek roku
obrotowego

Zmiany w ci gu roku Stan na koniec roku
obrotowego

powy ej 1 roku Razem

h. Podzia  nale no ci  wed ug pozycji bilansu o pozosta ym na dzie  bilansowy, przewidywanym umow  okresie sp aty
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pocz tek roku
obrotowego koniec roku obrotowego

pocz tek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

pocz tek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1. kredytów i po yczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. dostaw i us ug 201 63 193,10 29 138,46 0,00 0,00 63 193,10 29 138,46
3. podatków 76 787,00 0,00 76 787,00 0,00
4. ubezpiecze  spo ecznych 211 297,94 1 912,60 0,00 0,00 211 297,94 1 912,60
5. wynagrodze 0,00 0,00 0,00 0,00
6. zobowi za  wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowi za 48 739,75 11 533,10 0,00 0,00 48 739,75 11 533,10
Razem 400 017,79 42 584,16 0,00 0,00 400 017,79 42 584,16

2

pocz tek roku
obrotowego koniec roku obrotowego

1.Ogó em czynne rozliczenia
mi dzyokresowe kosztów wg tytu ów: 0,00 0,00
a. op acone z góry czynsze z tytu u wynajmowania
pomieszcze
b. op acone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. op acone z góry ubezpieczenia maj tkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów (ZUS-uk . rat., ZF S) 0,00 0,00
2.Ogó em bierne rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów wg tytu ów: 0,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów 0,00 0,00

stan na

Razempowy ej 1 roku
stan na

Zobowi zania z tytu u

okres wymagalno ci
do 1 roku

j. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne

i. Podzia  zobowi za  wed ug pozycji bilansu o pozosta ym na dzie  bilansowy, przewidywanym umow  okresie sp aty

Tytu y
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2

pocz tek roku
obrotowego koniec roku obrotowego

1.Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytu ów) 205 065,33 246 122,72
Dofinansowanie z Samorz du Województwa
Mazowieckiego robót budowlanych w O rodku
przy ul. Kopi skiej 6/10 83 305,03 73 692,91
Dofinansowanie z Samorz du Województwa
Mazowieckiego robót budowlanych w O rodku
przy ul. Leonarda 12 86 877,28 77 971,13

Dotacje (PFRON) 31 883,02 94 458,68

Dotacje (PZN) 3 000,00 0,00

2
Wyszczególnienie Rok bie cy Rok ubieg y
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozosta e
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozosta e
Suma 0,00 0,00

2

Wyszczególnienie
Przeci tne zatrudnienie
w 2015

Przeci tne zatrudnienie
w 2014

Administracja 10,16 9,25
Lekarze i piel gniarki 3,25 2,25
Nauczyciele 35,74 34,25
Opiekunowie grup i obs uga 26,91 34,50
Rehabilita ci i terapeuci 37,27 37,95
Urlopy wychowawcze 2,92 3,00
Ogó em 116,25 121,20

2
Liczba osób

n/d

Zarz d Stowarzyszenia Rodziców i Przyjació  Dzieci Niewidomych i S abowidz cych "T CZA" pracuje
spo ecznie.

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczy y w/w wynagrodzenie

Wynagrodzenie audytora za badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 - 8.364,00 z

Tytu y

stan na
k. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia (etaty)

K. Informacja o wyp aconych wynagrodzeniach powy ej okre lonego                          w art. 9
ust. 1 pkt 2 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie      (Dz.U. Nr 96 poz.
873 z pó n. zm.)
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3
a. Przychody z dzia alno ci statutowej 5 627 405,36
Sk adki brutto okre lone statutem 5 585,00
Przychody z dzia alno ci statutowej
nieodp atnej po ytku publicznego 4 963 359,70
Publiczne ród a finansowania (NFZ; BPS;
Owiata; PFRON, FIO, PFRON SOD) 4 811 664,88
Niepubliczne ród a finansowania (1% od
PDOF za 2014 r.). 64 885,38

Darowizny 86 809,44

Przychody z dzia alno ci statutowej
odp atnej po ytku publicznego 632 660,66
Wp aty rodziców za o rodki 470 650,47
Us ugi medyczne 123 964,19
Wyroby artystyczne dzieci 6 570,00
Inne 31 476,00

Pozosta e przychody okre lone statutem 25 800,00
Wp aty ró ne (wplaty za szkolenia) 25 800,00

3 b. Pozosta e przychody operacyjne 19 969,57
Przychody ze sprzeda y rodków trwa ych,
rodków trwa ych w budowie oraz warto ci

niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji rodków trwa ych
Inne 19 969,57

3 c. Przychody finansowe 0,00
Cena sprzeda y akcji i udzia ów
Odsetki od lokat, wk adów bankowych 0,00

Odsetki od po yczek

Odsetki od posiadanych papierów warto ciowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

Informacje o strukturze przychodów - ród a i wysoko
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4
Koszty realizacji dzia alno ci statutowej
nieodp atnej po ytku publicznego 4 098 281,69
wiadczenia pieni ne: 4 098 281,69

(wyszczególnienie)
Prowadzenie Zespo u O rodków dla dzieci,

odzie y i osób doros ych, niewidomych
 i s abo widz cych 4 098 281,69

wiadczenia niepieni ne: 0,00
(wyszczególnienie)
Darowizny rzeczowe 0,00

Koszty realizacji dzia alno ci statutowej
odp atnej po ytku publicznego 387 113,66
wiadczenia pieni ne: 387 113,66

(wyszczególnienie)

Zu ycie materia ów i energii, us ugi obce,
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo eczne,
amortyzacja, pozosta e koszty. 387 113,66

wiadczenia niepieni ne: 0,00
(wyszczególnienie)

Pozosta e koszty realizacji zada
statutowych 25 806,66
wiadczenia pieni ne 25 806,66

(wyszczególnienie) 0,00
Koszty szkole 25 806,66

wiadczenia niepieni ne 0,00
(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 797 304,73
- zu ycie materia ów i energii 25 721,28
- us ugi obce 140 153,59
- podatki i op aty 63,29
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo eczne i
inne wiadczenia 607 202,56
- amortyzacja 21 110,76
- pozosta e koszty 3 053,25

a. Informacje o strukturze kosztów
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4 b. Pozosta e koszty 8 727,89
warto  netto sprzedanych rodków trwa ych,
rodków trwa ych w budowie oraz warto ci

niematerialnych i prawnych

warto  netto z likwidacji rodków trwa ych,
warto ci niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarze  mieszcz cych si  w granicach ogólnego
ryzyka gospodarczego
Inne 8 727,89

4 c. Koszty finansowe 16 074,88

Warto  ewidencyjna sprzedanych udzia ów i
akcji, stanowi cych d ugo i krótkoterminowe
aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i po yczek oprócz odsetek od
kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji
inwestycji

Op acone prowizje od zaci gni tych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zap acone odsetki za nieterminow  regulacj
zobowi za

Odsetki i dodatkowe op aty od rodków trwa ych
przej tych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe 16 074,88

5

statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na pocz tek roku obrotowego 140 265,12
a. zwi kszenia 0,00 0,00
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego 140 265,12 0,00

Fundusz
Wyszczególnienie

a. ród a zwi kszenia i wykorzystanie funduszu statutowego
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5

Wynik na dzia alno ci statutowej 314 065,42
w tym:
Wynik na ca okszta cie dzia alno ci 314 065,42

6 Zobowi zania zwi zane z dzia alno ci  statutow :

pocz tek roku
obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje
2. por czenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowi zania
Razem 0,00 0,00

7.

Warszawa, dnia 31-03-2016

Inforacj  dodatkow  wykona : Informacj  dodatkow  zatwierdzi :

ÓWNY KSI GOWY SKARBNIK STOWARZYSZENIA

Pawe  Strzelczyk             Krystyna Furjan

PREZES STOWARZYSZENIA

           Anna Witarzewska

Tytu y

stan na

b. Rozliczenie wyniku na dzia alno ci statutowej

W 2015 roku na koncie "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki b dów z lat ubieg ych) dokonano nast puj cych korekt:
po stronie (MA):
1. 2.959,49 z  - korekta do funduszu leczenia dot. podopiecznego Stowarzyszenia T cza,
2. 1.200,00 z  - weryfikacje dokumentów dotycz cych Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych za lata 2005 - 2014,
3. 152.195,02 - zrzeczenie si  cz ci odpisu za lata 2010 - 2011 - dot. ZF S,
4. 219.466,03 z  - zamkni cie kont "Fundusz leczenia" ze wzgl du na up yw dzieci cioletniego okresu przedawnienia,
5. 7.297,66 z  - zamkni cie kont "Fundusze Turnusy" ze wzgl du na up yw dzieci cioletniego okresu przedawnienia,
6. 414.599,44 z  - korekta do ZF S - dot. zrzeczenia si  odpisu na ZF S za lata 2012-2014.
po stronie (WN):
1. 1.617,47 - rozliczenie umowy z PFRON z 2014 r.,
2. 0,25 z  - weryfikacje dokumentów dotycz cych Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych za lata 2005 - 2014,
3. 5.122,41 z  - zamkni cie kont "Fundusz leczenia" ze wzgl du na up yw dzieci cioletniego okresu przedawnienia (nadp aty).

Powy sze ksi gowania pomniejszy y strat  z lat ubieg ych: -644.442,61 + 790.977,51 = 146.534,90.

Informacje o znacz cych zdarzeniach dotycz cych lat ubieg ych uj tych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
w tym o rodzaju pope nionego b du oraz kwocie korekty.
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