
Informacja dodatkowa
Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015

TOWARZYSTWA NASZ DOM

Przy sporządzaniu informacji dodatkowej kierowano się zasadąistotności i kompletności .

Omówiono zdarzenia występujące w jednostce ważne dla oceny jej sytuacjifinansowej

i majątkowej a nie wymieniano zjawisk , które w jednostce nie wystąpiły ijej nie dotyczą.

Dział I
1. Szczegołowy zakres zmian warżości grup rodzajowych środkow trwałych i wartości

niematerialnych prawnych został przedstawiony w odrębnym załączniku , ktory dołą-
czamy do niniejszej informacji.

2. Zestawienie zmian w kapitale własnym wyrażonym w PLN przedstawia poniższa ta-
bela :

3. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczen międzyokresowych,

WyszczegóInienie Sa/do początkowe sa/do końcowe

Kosżv Akcii ..Gora Grosza" 2015/2016 131.992,55 90.499,20
Opłaconv abonament proqramow FK 2016 2.456,62 1,983,24
Kaucje za wynajem lokalu Krakow 900,00 900,00

Razem 135.349,17 93.382,44

Dział II .
1 . Struktura rzeczowa przychodow netto ze sprzedaży produktow , towarow i materiałow .

Przychody ze sprzedaży dotyczątylko rynku krajowego . lch strukturę przedstawia poniższa
tabela :

Przychody ze sprzedaży netto Rok ubiegły
201 4

Rok bieżący
201 5

usłuqi szkoleniowe 124,791 ,96 128.815,32
Sprzedaż podręcznikow i skryp-
tow.

54.808,63 63.601,83

Razem przvchodv 179.600,59 192.417,15

Wyszczegolnienie Fundusz statu-
towv

Stan na początek roku
5.605.338,75

Zwiększenia o kwotę zysku za rok ubiegły 22.289,93

stan na koniec roku 5.627.628,68



2 . Rozticzenie głownych pozycji rożniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodo-
wym od wyniku finansowego brutto ,

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych dochody To-

warzystwa sąwolne od opodatkowania podatkiem dochodowym.

W roku podatkowym wystąpiły koszty nie stanowiących źrodła uzyskania przychodu.

W roku podatkowym wystąpiły kosźy nie stanowiące źródła uzyskania przychodu w postaci
odsetek zapłaconych do budżetu w wysokości 143,96 ż powodujące powstanie obowiązku
naliczania podatku dochodowego od osob prawnych w wysokości 27,00 zł.

Dział lil.
1. lnformacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy za-

wodowe:

wvszczeqólnienie Rok ubieqłv Rok bieżacv
Zatrud n i e nie p rzeciętn e og ółe m
z tego :

pracownicv umvsłowi

21

21

21

21
Razem zatrudnienie 21 21

Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym obejmuje 8 osób zatrudnionych w zarządzie i
administracji Towarzystwa Nasz Dom oraz 11 osob obsługujących realizację projektu
poRT finansowanego z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz 2 osoby obsługują-
cych realizację projektu PORT Slupsk

2. Informacja o Wnagrodzeniach wypłaconych /należne nie wystąlłiły/ osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostkę.

Wyszczegolnienie Wynagrodzenie brutto w
PLN

Osoby należące do organow zarządzają-
cych : Przewod niczący i Wiceprzewod ni-
czacv zarzadu razem brutto

84.755,89

Osoby należące do organow zarządzają-
cych z tyt. umowy cywilno-prawnej w bieżą-
cym roku podatkowym : Wiceprzewod niczą-
cv idwoch cźonkow zarzadu

17.530,20

. wymienione wynagrodzenia wypłacane są z tytułu umów o pracę :

Przewodnicząca Zarządu jest zatrudniona na stanowisku dyrelłora na pełny etat od dnia
01.10.2015 roku
Wiceprzewodniczący Zarządu jest zatrudniona na pełen etat jako dyrektor ośrodka PORT,
ktory realizuje projekt z zakresu rodzicielska zastępczego,

. wypłaty z tytułu umow cywilno-prawnych dotyczą prac wykonywanych w ramach re-
alizacji projektow poza obowiązkami i czasem pracy zapisanym w umowie o pracę.

. osoby należące do organów kontroli nie otrzymywali żadnych wynagrodzen z tytułu
u mowy cyvvilno-prawnych



Dział IV
ST R U KT U RA P RZY C H O D OW Z DZ l AŁA LNOŚC/ STAT U T OW EJ

A, l. Składki brutto określone statutem - 840,a0 zł konto 760-4

l. Przychody z akcji charytatywnych przeprowadzonych w roku 2015

Nazwa
Akcii

Wpłwvy faktycznie
otrzvmane

Gora Grosza 2.788.124.67
1% Podatku 26,332,19
Ogołem 2.814,456.86

W roku 201 5 z tytułu 1% odpisu od podatku osob fizycznych dla organizacji pożytku publicz-
nego wPłynęła do Towarzystwa kwota 26.332,19 zł z czego na akcję promocyjnąwydano
1.150,00 zł na sfinansowanie kosźow produkcji płyty CD z programem do rozliczania plT,
Pozostałą kwotę 26.079,59 przeznaczono na pomoc finansową i wydatkowano w l kw. 2016
r. dla:

PrzYchody z akcji charytatywnych Gora Grosza oraz z wszelkiego rodzaju darowizn zostaĘ przezna-
czone na finansowanie działalności statutowejTowarzystwa o ktoĘ piszemy poniżej :

Lp. lnstvtucia kwota podatku celwvdatku
1. Dom Dziecka Nr-1 Warszawa 2.000,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
3. Domy dla Dzieci Mrągowo 2.500,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
4. Domy dla Dzieci w Krakowie 1.000,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
b. Domy dla Dzieci ,,Nasza Chata" w Prze-

mvślu
1.000,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
7. Domy dla Dzieci we Wrocławiu 1.500,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
8, Rodzi na Zastęp cza Bytom 3,668,60 Pomoc na potrzeby bie-

żace
9. Rodzina Zastępcza p, Chruślińsccy 2.000,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
10. Rodzina Zastępcza p. Manołow 500,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
11 Rodzina Zastępcza na rzecz Oli Kobiałko 2.000,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
12 Zawodowa Rodzina Zastępcza k,Jastrząb

woi, podkarpackie
2.500,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace
13. Zawodowa Rodzina Zastępcza

M.Biernacka
2.500,00 Pomoc na potrzeby bie-

żące
14. Rodzina Niezawodowa A.Hawryluk Bohu-

kały
2.500,00 Pomoc na potrzeby bie-

żace,l5 RDD M,Madej Nawsie Kołaczyckie 2,410,99 Pomoc na potrzeby bie-
żace

RAZEM 26,079,59



o Dofinansowanie Domow dla Dzieciw ustce i słupsku, Mrągowie, wrocławiu, przemyslu i
Krakowie, prowadzonych przez Towarzystwo Nasz Dom.

. pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych na sfinansowanie niezbędnych inwestycji adap-
tacyjnych oraz wydatków na pracę z rodzinami.

o pomoc finansowa dla rodzinnych domow dziecka na remonty , adaptacje i doposażenie oraz
wydatkibieżące.

. pomoc dla Młodzieżowych osrodkow wychowawczych na dofinansowanie programow tera-
peutycznych oraz wdrażanie programów usamodzielniających.

. Finansowanie indywidualnej pomocy dla byłych wychowankow , znajdujących się chwilowo w
trudnych sytuacjach życiowych : zapomogiw sytuacjach losowych, finansowanie przygoto-
wania zawodowego: kursow, opłata czesnego itp,

. Dofinansowanie realizowanych projektow z dotacjijako obligatoryjny wkład własny zapisany w
umowie z podmiotem dotującym projekt,

2. Przychody z darowizn od osób prawnych i fizycznych .

Darowizny wydatkowano zgodnie z intencja darczyncy . Jeśli takiej nie ma wydatkowane są na dofi-
nansowanie kosztów utrzymania np. na zakup odzieży, drobne bieżące remonty oraz wyposażenie.

3. Przychody z dotacji ottzymanych na realizację Projektów .

Towarzystwo otrzymuje dotacje na realizację Projektów przystępując do konkursow organizowanych
przez instytucje krajowe, Realizacja Projektow odbywa się na zasadzie obustronnie podpisanej umo-
Wy,
W roku 2015 Towarzystwo realizowało następujące Projekty :

Darczvńca kwota darowiznv cel - ieśli bvł oodanv
Raiffeisen Bank 100,000,00 Fundusz stypendialny dla dzieciz placowek

o p i e ku ń czo-wv c h ow aw czvc h
polish childrens Rainbow usA 3.427,97 Fundusz stypendialny dla dzieciz placowek

o o i e k u n czo-wvc h ow awczvc h
polish childrens Rainbow usA 1.B70,00 Darowizna na pomoc finansowądla Domow

dla Dzieci
polish childrens Rainbow usA 5,514,61 Fundusz stypendialny dla dzieciz placowek

opiekunczo-wychowawczych oraz na ogólne
cele statutowe

Ann a J arzvnka, Warszawa 1.200,00 Na ootrzebv rodzin zasteoczvch
Mazurkas Travel Poland 1.000,00 Darowizna dla Domow dla Dzieciw krakowie

SAGAPO Childrens Foundation
UsA

2.867,72 Darowizna dla Domow dla Dzieciw Mrągo-
wie

Ag at a Zaw i stows ka, W a rszaw a 1.998,00 Na działalność statutowa
Darowizny rzeczowe od osob
orawnvch

23.437,76 Na potrzeby rodzin zastępczych oraz placó-
we k o o i e k u ń czo-wvc h ow awczvch

Aoora S.A. 1B,450,00 Bezpłatn a e misia spotu reklamowego
Pozostałe darowizny od osob
fizvcznvch

5.B36,00 Na działalność statutową

Razem Darowiznv 165.602.06

Podmiot udzielają-
cy dotacji

Kwota dota-
cji wg umo-
Wy

Kwota dotacji
wykonystana
według ponie-
sionych kosz-
tów zaplano-
wanych w
budżecie bez
wkładu wła-
§npda

Kwota wkła-
du własnego
do Projektu

Całość wydat-
ków PĘektu

TytuĘ Projektów

Urząd Miasta
stołeczneoo

760,000,00 760,000,00 110,000,00 870,000,00 Realizacja projektu
ood nazwa..PORT"



Warszawy Biuro
Polityki Spo,
łecznej

ośrodek pomocy dla
rodzin zastępczych na
terenie mlasfa S/o-
łeczneqo warszawv

Fundacja roz-
woju Systemu
Edukacjiw
warszawie

Dalsza
realizacja

projektu
rozpoczę-

tego w
201 3

(67.603,00)

17,154,BB 0,00 17.154,BB Realizacja Projektu *
konferencje w mia-
stach europejskich
według programu PN
,,Uczenie się przez
całe życie"

convention
Bureau of Po-
land POT

Dalsza
realizacja

projektu
rozpoczę-
tego 2011

r.
(67.879,B0)

3,197,00 0,00 3.197,00 Realizacja Projektu
lmex Challenge Po-
land

Fundacja im,
Stefana Batore-
go

221.400,00 163.296,14 15.600,00 17B.B96,14 Realizacja Projektu
,,PoMoc do Konsultan-
ta" w ramach progra-
mu Obywatele dla
Demokracii

Raiffieisen Bank
Polska SA

100.000,00 100.000,00 55,271,22 155.271 ,22 Program Stypendialny
..Moia Przvszłość"

Razem 1.043.648,02 180.871.22 1.224.519,24
Wymienione wyżej Projekty za wyjątkiem Projektu Fundacji im. Stefana Batorego oraz
Convention Bureau of Poland POT zostały całkowicie rozliczone przez podmioty udzielające
Dotacji według stanu na dzien 31.12.2015 r.
Umowa Projektu Fundacji im. Stefana Batorego przewiduje jego zakonczenie do dnia
30.04.2016 roku.
Projekt Convention Bureau of Poland POT zostanie zakonczony do dnia 31 .12.2016 r.

DZLAŁ V KOSZTY l PRZYCHODY Z RACHUNKU WYN\KOW

B. Koszty realizacji zadań statutowych

1, Koszty pomocy statutowej dla domów dziecka i placówek opiekuńczo wychowaw-
czych.641.458,59 zł
. kosńy ewidencjonowane na koncie 711 - 641 .458,59 zł stanowią huoty pomocy dta

domow dziecka i placowek opiekuńczo-wychowawczych udzielonej w formie darowi-
zny pieniężnej na ściśle określony cel oraz koszty darowizn rzeczowych udzietanej
placowkom.

2. Koszty akcji charytatywnych - 910.137,46 zł,
c konto 501 + 502- kosźy operacyjne przy realizacji akcji Gora Grosza 910.137,46 ż -

nagrody dla szkoł zgodnie z regulaminem, kosĄy przewozu i liczenia pieniędzy, wy-
konanie iwysyłka pakietow, obsługa administracyjno-biurowa, wykonanie i wysyłka
dyplomow dla szkoł, przedszkoli i nauczycieli.

3. Koszty realizacji projektów z dotacji i darowizn 1.238.648,14 zł
o konto 505 - 155.316,23 zł kosży stypendiow dla wychowankow placowek,
o konto 508 - 12.022,96 ź Pilotażowy projekt: Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny

PORT w Słupsku.
l konto 511 - 3.197,00 zł Projelł Convention Bureau of Poland POT
. konto 513 - 870.910,93 zł projekt finansowany przez lJrząd Miasta Stołecznego War-

szawy BPS.



. konto 514- 178.896,14 zł kosźy realizacji projektu konsultacji Fundacja im, Stefana
Batorego,

. konto 518 - 17.154,88 zł kosźy realizacji projektu Fundacja Rozwoju Edukacji,

. konto 504 - 1,150,00 koszty kampanii reklamowej 1% podatku - pWa z programem
do rozliczania

4. Pozostałe koszty działań statutowych - 593. 168,86 zł,
o konto 550 593.168,86 zł kosźy obsługi merytorycznej i finansowej domow dla dzieci

oraz programów w tym:
1. kosźy konsultacji w placówkach - domami dla dzieci we Wrocławiu, Ustce, Mrągo-

wie, Przemyślu i Krakowie 5.006,80zł,
2. kosźy amortyzacji domow dla dzieci- 77.533,36zł
3. kosźy utrzymania mieszkania przy ul, Odkrytejw Warszawie 8.428,70 zł
4. kosźy programu reintegracji rodzin w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej

poprzez konsultacje meny'oryczne i metodyczne 129.600,00 zł
5, kosźy podnoszenia jakosci usług w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez

warsźaty i szkolenia specjalistyczne 60,600,00 zł
6. kosźy inicjowania i przeprowadzania programu reintegracji dzieci i rodzin z wykorzy-

staniem zasobow lokalnych i środowiskowych 45.000,00 zł
7. kosźy konsultacji merytorycznych, w tym interwencje oraz doradźwo indywidualne

d l a o rg a n i zato row rodzi n n ej o p i e ki za stę p czej 7 5. 60 0, 0 0 zł
8. koszty programow mających na celu wsparcie dla dzieci z maĘch form pieczy insty-

tucjonalnej oraz rodzinnej 7 5,600,00 ź
9. kosźy programu dla usamodzielniających się wychowanków z Domów Dziecka z ca-

łej Polski70.800,00 zł
10. kosźy opracowania i implementowania innowacyjnej metodyki pracy w nowych for-

mach opiekizastępczej 25,000,00 ż
11 . kosźy przygotowania, szkolenia i kwalifikacji trenerów szkoleń dla rodzin zastęp-

czych z terenu całej Polski 20.000,00 ź
D.1. Przychody netto ze spruedaży produktów konto 720 - 192.417,15 zł

o prz|chod z usług szkolenia - 128.815,32 zł
. przychod ze sprzedaży podręczników - 63,601,83 zł

E.1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - 139.036,44 zł
c konto 730 - 45.720,00 zł koszty zakupu sprzedanych podręczników
. konto 520 - 93.316,44 zł kosź organizacji szkolen
Całkowity dochód z działalności gospodarczejw kwocie 53.380,71 ż został przeznaczo-
ny na działalnośc statutowąTowarzystwa Nasz Dom

G. Koszty administracyjne - 196.202,30 zł
Zmiana sposobu ujęcia kosztów wynagrodzeń ,,Zmiana zasad rachunkowości"
W 2015 roku w porównaniu do 2014 roku zmieniono kwalifikację kosztów ewidencji vvyna-
grodzeń. Osoby zatrudnione do obsługi merytorycznej do zadaniowego wykonywania pracy
zakwalifikowano jako obsługa merytoryczna Domow dla Dzieci, a nie jak w 2014 rok do kosz-
tów administracyjnych.

. konto 551-1- 40.632,44 zł wynagrodzenia brutto lista płac pracowników administra-
cyjnych nie biorących udziału w projektach.

o Konta 551-2- 30.288,44 zł wynagrodzenia z tytułu umow cywilno-prawnych osob ze-
wnętrznych

. Konto 551-3 - 6,852,37 zł koszty telefonu, lnternetu oraz wysyłka listow



. Konto 551-4 - 7.368,48 zł koszty utrzymania samochodu służbowegoo Konto 551-5 - 13.51 5,49 zł kosźy delegacji

. Konto 551-6 - 9.177,10zł materiały biurowe

. Konto 551-7 - 48.795,18 zł pozostałe wydatki, w tym: czynsz za biuro, sprzątania
pomieszczeń, podatki i opłaty, zakup drobnego wyposażenia, usługi konseruvacji
sprzętu oraz działania promocyjne zgodne ze statutem

. Konto 511-8 - 5.553,18 zł Kosźy operacji bankowych

. Konto 511-11 * 162,72 zł pozostałe kosźy - badania lekarskie pracownikow
o Konto 511-12 - 17.284,19zł kosźy amortyzacji środków tntvałych
o Konto 511-15- 16.572,70 zł kosźy dojazdu na Posiedzenie Zarządu członkow za-

. rządu oraz komisji rewizyjnej
Srednie zatrudnienie roczne łącznie z zarządem - dyrekcjąw części wyłącznie administra-
cyjnej 8 etatow, przeciętne wynagrodzenie brutto wraz ze składkami płaconymi pżez praco-
dawcę wynosi 4.973,10 zł /netto 2,943,41 zł
Natomiast w Ośrodku PORT Warszawa, finansowanym dotacjąBiura Polityki Społecznej
m.st Warszawy średnioroczne zatrudnienie wynosi 11 etatow z przeciętnym wynagrodze-
niem miesięcznym brutto + składki opłacone przez pracodawcę wynosi 5.040,89 ź /netto
3.028,66 zł/
Dodatkowo w Ośrodku PORT Słupsk finansowanym z dotacji Towarzystwa Nasz Dom za-
trudnienie wynosi 2 etaty z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym brutto + składki opła-
cone przez pracodawcę wynosi 3.350,20 zł /netto 2.017,66 zł/

l. Pozostałe przychody operacyjne g.528,83
. konto 760-3 - 2.759,23 zł wyksięgowanie różnic inwentaryzacyjnych należności i zo-

bowiązan na koniec roku sprawozdawczego
. konto 760-10 - 2,700,30 zł zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej
o konto 760-12 - 395,00 zł wpłaty na darowizny rzeczowe dla PORTo konto 760-13 - 700,00 zł zwrot opłat za wpłaty KRS
o konto 760-14- 2.974,30 zł darowizna rzeczowa środkow truaĘch

J. Pozostałe koszty operacyjne- 58.794,38
. konto 761-3 - 12.000,00 zł utworzenie rezerwy na badanie sprawozdania finansowe-

go za rok 2015 rok
. Konto 761-3 - 19.505,50 utworzenie rezerwy na gwarancję bankowądla Centrum

C h a ryt atyw n o - H u m a n it a rn e g o
. konto 765-3 - 2.367,78ź wyksięgowanie należności przedawnionych
. konto 765-6 - 3.889,10 zł Składka cżonkowska do organizacji pokrewnej Międzyna-

rodowej EUROCHlLD
. konto 765-7 - 21,032,00 zł zniszczenie podręcznikow PRlDE

L, Przychody finansowe- 12.298,40
o Konto 750-1 ,2,7,12 - 10.337,28 ź odsetki od srodkow pieniężnych na lokatach ban-

kowych i od środkow na rachunkach bankowych
. Konto 750-3, 755-2 - 1,961,12 zł dodatnie rożnice kursowe pomniejszone rożnice

ujemne

M. Koszty finansowe - 211,59
o Konto755-3 - 143,96 ź odsetki budżetowe od zaległości podatkowych
l Konto 755-4 - 67,63 zł pozostałe kosźy finansowe niedsetkkowe

R. Podatek dochodowy konto 740 - 27



PDOP naliczony od kwoty odsetek zapłaconych do budżetu z tytułu zategłości podat-
kowych do ZUS z tytułu dokonanej korekty deklaracji

lnformacja o kosztach rodzajowych

Rodzai kosztu Rok ubiegłv Rok bieżacv
Amortvzacia 1 16 156.32 98 322,54
zużvcie materiałow i enerqii 95 878,18 34 294,65
usłuqi obce 2 022 856,71 1 303 889,39
podatki i opłatv 3 391,31 4 443,69
Wynagrodzenia 1 464 664,78 1 255 948,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świad-
czenia

245 734,11 219 562,97

Pozostałe kosźy rodzajowe : delegacje
krajowe i zagraniczne, szkolenia we-
wnętrzne paliwo

184 090,12 115 011,88

Razem kosźv 4132 771,53 3 031 473,20
Razem zatrudnienie 21 21

Dział VI lnwestycje, zobowiązania i należności
Wydatki inwestycyjne.
W roku podatkowym organizacja poniosła wydatek inwestycyjny związany z zakupem nieruchomości
dl a potrze b real izacj i d zi ałal ności statutowej

. Zakup lokalu użytkowego w Przemyślu przy ul, Siemiradzkiego. Po udzieleniu bonifikaty w
wysokoŚci90% - cena nieruchomościwraz z opłatami notarialnymiwyniosła 14,BB9,37 zł. Nie-
ruchomość została sfinansowana ze środkow własnych

Środki pieniężne
. Gotowka na rachunkach bankowych - 1.386.385,44 zł

Roz l i czen i a m i ędzyo kres owe ko sztów 9 3. 3 82, 44
l Koszty akcji Gora Grosza dotyczące przychodow w roku 2016 _ 90.499,20 zł
o Kosźy abonamentu za program Finka 1.983,24 zł
. Kaucja za najem lokalu w Krakowie- 900,00 zł

Należności krótkoterminowe : 1 7.879,00
o NależnoŚci bieżące głownie z tytułu usług szkolenia oraz sprzedaży podręczników - 4.511,10

zł konto 201,203 z analityką. Salda potwierdzone na dzien bilansowy.
l Należnosci z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w przyszłym okresie - 5.402,00zł. Nadpłata z tytułu płatności składek ZUS - 2,425,90 zł

Należnosci z tytułu wniesionych kaucji 5,540,00 zł :
. 2.000,00 zł kaucja na kartę paliwową
o 40,00zł kaucja na butle wody mineralnej
. 3,500,00 zł kaucja mieszkaniowa

Zapasy: Konto 600-1,2 wańość zapasu podręczników PRIDE

Stan zapasu wyceniony po koszcie sprzedaży - 21.960,00 zł

Rezełwy krótkoterminowe

Konto 640-006 Rezenua na kosży badania sprawozdania finansowego za rok 201 5 - 12.000,00 zł



Zo bowi ąza n i a krótkoterm i n owe 899, 66
o Ujemne saldo konta bankowego -110,55 zł
o Zobowiązania bieżące z tytułu dostaw usług i materiałow - 372,01 zł
o Rozrachunki z pracownikami- 390,11zł
. Zobowiązanie z tytułu podatkow dochodowych - 27,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe bierne: 822.307,7 5
o Przedpłaty na szkolenie PRIDE i lPP ktore odbędzie się w roku 2016 -29,212,20 zł.
. Częśc darowizny projekt RDD Wesoła do realizacjiw 2016 - 3,802,44 zł
. Wpłaty na poczet akcji Gora Grosza 2016 - 669 077,39 zł
. część dotacji przypadającego do wykorzystania w roku 2016 zgodnie z umową dotacji z Fun-

dacją Batorego - 20.215,72 zł
. Projekt Fundusz Stypendialny ,,Moja Przyszłość" - 100.000,00 zł

Salda Zobowiązań krotkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowe biernych będą rozliczone do
końca czerwca 2016 roku,

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,
także wekslowe

o Towarzystwo Nasz Dom udzieliło gwarancjibankowejcentrum charytatywno-Humanitarnemu
w Gruzji jako zabezpieczenie funkcjonowania dwoch domow dla dzieci Na dzień 31.12,2015 r,

gwarancja została odpisana w ciężar kosztów w kwocie 19.505,50 zł z uwagi na niskie praw-
dopodob ie n stwo jej odzyskan i a

Zo bow i ąza n i a za bez p i eczen i a n a m aj ątku j ed n ostki :

Na dzien 31.12,2015 r. brak jest zobowiązań zabezpieczonych na aktwach jednostki.

Wynagrodzeni a podmiotu u prawnionego do badania sprawozdań fi nansowych
. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego brutto - 12.000,00 ż

Zdarzenia po dniu bilansowym
Od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wy-
stąpiły istotne zdarzenia, wpływające na sytuację majątkowąifinansową Stowarzyszenia na
dzien bilansowy, ktore powinny być, a nie zostaĘ uwzględnione w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy.
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