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lnformacja dodatkowa
Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014

TOWARZYSTWA NASZ DOM

Przy sporządzaniu informacjidodatkowej kierowano się zasadą istotności i kompletności .

jednostce jej Omówiono zdarzenia w występujące ważne dla oceny sytuacji finansowej

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

Dział I

1. SzczegÓłowy zakres zmian grup wańości rodzajowych środków trwałych iwartości niematerialnych
prawnych przedstawiony został w załączniku odrębnym który dołączamy do niniejszej informacji., 

2. Zestawienie zmian w kapitale własnym wyrazonym przedstawia poniższa w PLN tabela :

Wyszczegolnienie Fundusz statutowy

początek Stan na roku
5.514.009,06

Zwiększenia o kwotę za rok zysku ubiegły 91.329,69

stan na koniec roku 5.605.338,75

pozycji 3. Wykaz istotnych czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie początkoweSaldo saldo końcowe

Koszty Akcji Góra Grosza" 201412015,, 133.206,40 131 .992,55

Opłacony programów abonament FK 2015 0,00 2.456,62

Kaucje za wynajem lokali Wrocław, Kraków 2.700,00 900,00

Razem 135.906,40 135.349,17

Dział ll .

1 . przychodów Struktura rzeczowa netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Przychody ze sprzedaży dotyczątylko rynku przedsiawia krajowego. lch strukturę ponizsza tabela :

Rok ubiegły Rok bieżącyPrzychody ze sprzedaży netto
2013 2014

Usługi szkoleniowe
154.351,45 124.791,96



podręczników Sprzedaz i skryptow. 76.368,65 54.BOB,63

przychodyRazem 230.720,10 179.600,59

2 . Rozliczenie głównych pozycji podstawę różniących podatkiem opodatkowania dochodowym od
wyniku finansowego brutto ,

pkt podatku Na mocy art. 17 ust. 1 4 prawnych ustawy o dochodowym od osób dochody Towarzystwa są
podatkiem wolne od opodatkowania dochodowym.

podatkowym W roku wystąpiły koszty przychodu nie stanowiące żródła postaci uzyskania w odsetek
zapłaconych do w powodujące powstanie budzetu wysokości 175,0Ozł obowiąku podatkunaliczenia 

prawnych dochodowego od osób w wysokości zł.33,00 

Dział ll! .

przeciętnym 1, lnformacje o zatrudnieniu wyrażonym w osobach w roku podziałemobrotowym z 
grupy na zawodowe :

Wyszczególnienie Rok ubiegły Rok biezący

przeciętne Zatrudn ien ie ogołem 22 21

z tego :

pracownicv umvsłowi 22 21

Razem zatrudnienie 22 21

Przeciętne zatrudnienie w roku biezącym obejmuje 10 osob zatrudnionych w zarządzie i adminisiracji
'11 Towarzystwa Nasz Dom projektu oraz osób obsługujących realizację PORT finansowanego z dotacji

Miasta Stołecznego Warszawy.

2. lnformacja o wynagrodzeniach wypłaconych /na|eżne nie wystąpiły/ osobom wchodzącym w
jednostkę.skład organów zarządzających i nadzorujących 

Wyszczegolnienie Wynagrodzenie brutto w PLN

jestOsoby nalezące do organow zarządzających, ktorym wypłacane 
wynagrodzen ie : Przewod n iczący, W iceprzewodniczący, trzech Człon kow 258.207,20
zarzadu razem wvnaorodzenie brutto

Osoba należąca do organów kontroli otrzymała wynagrodzenie z tyt. umowy
podatkowymcywilno-prawnej w biezącym roku 3.209,36

Wymienione wynagrodzen ia dotyczą:

o pracę Wypłat tytułu z umowy o w organizacji dla trzech osób 177.629,77zł- 
Przewodniczący zatrudniony pełny na stanowisku dyrektora etat- 
Wiceprzewodnicząca zatrudniona na etatu w randze lz zastępcy dyrektora

jako - pełny Członek Zarządu zatrudniony na etat dyrektor ośrodka PORT który realizuje projekt z zakresu
rodzicielstwa zastępczego,

prace Kolejni dwaj członkowieZarządu wykonywali projekcie zlecone w finansowanym dotacjąwyłącznie na
zasadzie cywi l umowy no-prawnej.

. Wypłaty z tytułu umów cywilno-prawnych na prac kwotę 80.577 dotyczą wykonywanych,43zł 
projektow poza w ramach realizacji pracy obowiązkami i czasem zapisanym pracę.w umowie o 



. Wypłata z tytułu umowy cywilno-prawnej na kwotę 3.209,36zł pracy dotyczy wykonywanej
w ramach realizacji projektów poza obowiązkami pracy i czasem zapisanym w umowie pracę.o 

Dział lV

STRU KT U RA PRZYC H OD OW Z DZl AŁAL N OŚC l STATUTOWEJ

A.l. Składki brutto określone - statutem 5.210,00 konto zł 760 4.- 

l. Przychody przeprowadzonych z akcji charytatywnych w roku 2014

Nazwa Wpływy faktycznie
Akcii otrzymane

Góra Grosza 2.645.855.29
1% Podatku 35.965,21

Oqółem 2.681.820,50

'l% W roku podatku 2014z tytułu odpisu od osobfizycznych pozytku dla organizacji publicznego wpłynęła do
Towarzystwa kwota 35.965,21 ż z promocyjną czego na akcje postaci w kosztów reklamy publicznej w fórmie:
druk i dystrybucję prasowe, ulotek, ogłoszenia produkcji jego koszt spotu oraz dystrybucja w autobusach

produkcja pMy warszawskich, programem CD z do rozliczenia PlT wydatkowano ogołem kwotę zł 28 174,71
Pozostałą kwotę 7.790,50zł pomoc wydatkowano na finansowądla :

potrzebv Rodzinny Dom Dziecka Osińscv 1.571,40 bieźace
potrzebv Rodzina Zastępcza Janusz Kowalik 3.544,50 biezące
potrzebv Rodzina zastęocza Barbara chruścińska 2,674,60 biezace

pomocoweRazem wydatkowano na cele 7.790,50

Przychody zakĄi charytatywnejGóra Grosza orazzwszelkiego rodzaju darowizn zostały przeznaczonena
finansowanie działalności statutowej Towarzystwa piszemy ponizej o której :

. Dofinansowanie Domów dla Dzieci Ustce i w Słupsku, Mrągowie, Wrocławiu, Przemyślu i Krakowie.

. Pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych na sfinansowanie niezbędnych inwestycji adaptacyjnych
oraz wydatków na biezące funkcjonowanie.

. Pomoc finansowa dla rodzinnych domow dziecka na remonty, adaptacje, doposazenie oraz wydatki
biezące.

. Pomoc dla Młodziezowych Ośrodków Wychowawczych na dofinansowanie programów
terapeutycznych, programów oraz wdrażanie usamodzielniających,

r Finansowanie indywidualnej pomocy dla byłych wychowanków znajdujących się chwilowo w trudnych, 
sYtuacjach zyciowych: zapomogiw sytuacjach losowych, finansowanie przygotowania zawodoweg-o:
kursów opłata czesnego itp,, 

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

PrzYchody z darowizn prawnych osób i fizycznych z określonym celem realizacji zadania
określonego umową- budżet zrealizowany w roku 2014

Kwota
darowizny

Darczyńca otrzymanej i Gel na który wydatkowano darowiznę
wydatkowanej
w roku 2O14

Fundusz stypendialny dla placowekdzieci z Raiffeisen Bank 10o.314,67
opieku ńczo-wychowawczych
Darowizna rzeczowa (słuchawki, l-pad, Macbook,Raiffeisen Bank 72.BB7,12



potrzeby konsola) na Domów dla Dzieci

polish childrens Rainbow usA 2.936,77 potrzeby Na Domów dla Dzieci Mrągowo,

polish childrens Rainbow usA 434,31 Na Fundusz Stypendialny,

Secom sp z o.o. Wrocław potrzeby 5.000,00 Na Domow dla Dzieci we Wrocławiu

AGoRA-HoLD|NG SP. Z o.o, 7.000,00 potrzeby Na TND wydania ksiązki- 

Biuro Podroży Mazurkas Trawel 753,97 potrzeby Na statutowe TND

Razem darowizny od osób
189.326,84prawnych

pozostałych 2. Przychodv z darowizn od osób fizycznych .

Darczyńca Kwota darowizny jeśIi podanyCel był - 

Na zasilenie funduszu stypendialnego dlaDrobne darowizny wpłacone w
120,00 placówek wychowanków opiekuńczo-2014 r.

wvchowawczvch w roku 2014
Drobne darowizny do kwoty 1000zł Na działalnośc prowadzonąprzezstatutową 

przez wpłacone rożne osoby 2 695,01 Towarzystwo pomoc NASZ DOM, rodzinom
przestrzeni fizvczne na roku 2014 zastępczym i Rodzinnvm Domom Dziecka

Drobne darowizny wpłacone w
3 173,00 Wpłaty na organizację ogrodow dla dzieci2014 r.

Razem Darowizny osób 5 988,01
fizvcznvch

Darowizny wydatkowane są zgodnie z intencją darczyńcy, Jeśli takiej nie ma wydatkowane są na
dofinansowanie kosztów utrzymania np. na zakup odzieży, drobne biezące remonty, konserwacje Óraz
wyposazenie.

3. Przychody z dotacji otrzymanych na realizację Projektów .

Towarzystwo otrzymuje dotacje na realizaĄę przystępując Projektów do konkursów organizowanych przez
instytucje krajowe. Realizacja Projektów odbywa się na zasadzie obustronnie podpisanej umowy.
W roku 2014 Towarzystwo realizowało następujące Projekty :

Kwota dotacji
wykorzystana

według
Podmiot poniesionych Kwota CałośćKwota dotacjiudzielający kosztów wkładu wydatków Tytuły ProjektówWg umowy
dotacji zaplanowanych własnego do Projektu

w budżecie bez Projektu
wkładu

własneqo.
projektu podUrząd Miasta Realizacja 

nazwą,, PORT ośrodekStołecznego
pomocy dla rodzinWarszawy Biuro 760.000,00 760 000,00 126 322,64 886 322,64 zastępczych na terenie

Polityki miasta Stołecznego
soołecznei Warszawy"

Realizacja projektuMinisterstwo
959.505,00 954 39,1 59 129,38 wykonywana ,13 1 013 520,5,1 na terenieSpraw

Gruzii PN ..Rozwói małvch



jakoZagranicznych domów dla dzieci 
procesiewazny etap w Rp w warszawie

de instytucjonalizacji
pomocy dzieciom i

rodzinie w Gruzii"
projektu Realizacja Dalsza -Fundacja konferencje w miastachrealizacja

Rozwoju europejskich według
projektu

programu PN Uczenie,, Systemu 29 400,79 0,00 29 400,79rozpoczętego w pzez się całe zycie""Edukacji w
2013 r.

warszawie (67.603.00)

Dalsza
realizaĄa projektu Realizacja lmexconvention

projektu Challenge Poland 2010 poland -Bureau of 6 824,59 0,00 6 B24,59
a chance to change rozpoczętego w theirPoT life.2010 r.

(67 B79,B0)

Polska Fundacja
Realizacja Projektu PN

Międzynarodowej systemu opieki,,Reforma 
Wspołpracy na 244.B34,00 240123,35 1 791,33 nad dziecmi 241 na ukrainie914,68

popżez wykozystanierzeczrozwoju
polskich doświadczeń.""wiedzieć Jak
Realizacja Prqektu,,Po
Moc do Konsultanta" wFundacja im.

221.400,00 118BBJ4 4 B00,00 ramach programu16 688,14Stefana Batorego
Obywatele dla
Demokracii.

RAZEM 2 0o2 628,00 192 043,35 2194 67,1,35

Wymienione wyzej Projekty za wyjątkiem Projektu Fundacji Rozwoju Sysiemu Edukacji, Fundacji im. Stefana
Batorego oraz Convention Bureau Poland of POT zostały przez podmioty całkowicie rozliczone udzielające
Dotacjiwedług stanu na dzień 31 -12.2014.
Umowa Projektu Fundacji przewiduje Rozwoju Systemu Edukacji zakończenie działań na dzień 31,o7.2015
roku. W roku przekazana 2013 została część dotacji w kwocie 12.800,00 pozostała EUR część dotacji

przekazana zostanie do dnia 30 września 2015 roku.
jego Umowa Projektu Fundacji im, przewiduje Stefana Batorego zakończenie do dnia 31.04.2016 roku,

przekazana W 2014 roku została częśc dotacji w kwocie 100 000,00 zł. Pozostała część przekazanazostanie 
po w 2transzach, tj, zatwierdzeniu rozliczenie oraz ltranszy sprawozdania końcowego.

Projekt Convention Bureau of Poland POT zostanie zakonczony w 2015 r.

DZ\p& V KOSZTY l PMYCHODY Z RACHUNKU VVYNIKOW

B. Koszty realizacji zadań statutowych

1. KoszĘ pomocy statutowej dla domów dziecka i placówek opiekuńczo wychowawczych733.45ż,I6zt.
o koszł ewidencjonowane na koncie 733.452,16 7II zł stanowiąkwoĘ pomocy dla domów dziecka- 

piacówek i opiekuńczo-wychowawczychldzielonej formie w darowizny pieniężnej na ściśle
okreŚlony cel oraz koszty pomocy merytorycznej udzielanej placówkom czyli głownie koszty
delegacji oraz szkoleń prowadzonych dla kadry wychowawców przez specjalistów Towarzystwa
NASZ DoM.

2. Koszty akcji charytaĘwnych 785.578,17zł
konto 50I+7I4 - koszty operacyjne prryl realizacji akcji Góra Grosza - 785.578,17zł kosńy' 
przewozu pieniędzy, iliczenia nagrody dla szkół pakietów, wysyłka obsfuga administracyjno-, 

kosź przekazanej biurowa, darowtzny rzeczowej itp.

3. KoszĘ realizacji projektów z dotacji i darowizn ż.355.252,38zl
. konto 505 I4'7 728,96 złkoszĘ sĘpendiów dla wychowanków placówek.- 



l konto 509 1 013 520,51 złkoszty realizacjiprojektu MSZl290l20l4,- 
l konto 512 zł koszĘ realizacji fundacji WIEDZIEC JAK-24I914,68 
l konto 511 1 824,59 zł Rodzinny Dom Dziecka w Wesołej.- 
l konto 513 876 000,00 złkoszty rea|izacjiprojektu Port.- 
t konto 504 28 I7 4,7 1 zł koszĘ kampanii reklamowej 1% podatku - koszĘ reklamy w mediach,- 

Internecie, druk i wysyłka ulotek, baner reklamowy.
t konto 5l8 29.400,79 złkoszĘ reallzacji projektu Fundacja Rozwoju Edukacji- 
r konto 514 16 688,14 ńkoszĘ realizacji projektu konsultacji Fundacja im. Stefana Batorego- 

4. Pozostałe koszĘ działaństatutowych 253 636,62 zł
konto 550 636,62 złkoszĘ obsfugi merytorycznej i finansowej domów dla dzieci,' -ż53 

w Ęm:
* 1. koszty nadzoru merytorycznego piacówkami nad domami dla dzieci we Wrocławiu, Ustce,

Mrągowie, Przemyślu i Krakowie 6I.459,36zł.
2, koszty amorĘzacji domów dzieci dla - 83.607,30zŁ

3, wartość amoĘzacji ośrodka Port 10,32ż,64zł- 
4. wartość czynsz.) za lokalu wynajem administracyjnego potrzeb dla domów dla dzieci we Wrocławiu -

10.800,00zł

5. koszĘ dztałań statutowych l udziń konferencjach, w szkoleniach - l 81 447,32 zł.

D.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów konto 720 179 600,59 zł- 
w przychod z usfug szkolenia 124.791,96 złĘm: - 

ze sprzedażl podręczników 54,808,63 zł.- 

E.1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 173 4ż4,23 zł- 
o konto ]30 46 9ó8,00 złkoszĘ zakupu podręczników.sprzedanych - 
o konto 520 126 456,23 zł kosztorganizacji szkoleń.- 

Całkowity dochód z działalności gospodarczej w kwocie zł 6.176,36 został przeznaczony na
dziaŁalno ś c statuto Towarzy stwa.wą 

G. Koszty administracyjne - 684.735,25 zł
o konto 551-1 Wynagrodzenia płacy brutto lista pracowników łącznie zwynagrodzeniemzarządu -

515.294,06 zł
o konto 551-2 wynagrodzenia z umów cyrvilno-prawnych osób zewnętrznych -12 015,6I zł.
o konto 551-3 koszty telefonu i -8 Intemetu 962,02 zł
o konto 551-4 koszĘ utrzymania samochodu słuzbowego I7 227,08 zł- 
o konto 551-5 koszĘ delegacji - 19 816,93 zł
o konto 55 1-6 materiaĘ biurowe - 22 089 zł,28 
o konto koszty 551-8 operacji bankowych - 7 47I,32 zł
o konto 551-7 pozostałe wydatki 780,74 złw 68 czynsz za biuro, sprzątaniapomieszczeń,- Ęm: 

podatki i opłaĘ, zakllp drobnego w;posazeni a oTaz usfugi konserwacji sprzętu, obsfuga pocztowa,
działania promocyj ne zgo dnie ze statutem.

o konto551-11-koszĘpozostałe-szkoleniepracowników,badanialekarskie -'786,21 zł
o konto 551-12 koszty amorĘzacjiśrodkówtrwaĘch 11 56I,60.zł
o konto 551-15 Koszty dojazdunaZarząd TND 730,40 zł.- 

Średnie zatrudnienie ToazIIe łącznte z zarządem - dyrekcją w części wyłącznte administracyjnej
jeden 10 etatów, w tym pracownik zatrudniony na pół przeciętne etatu, wynagrodzenie miesięczne brutto

wraz zę składkami płaconymi przez pracodawcę + wynosi (brutto składki płacone przez ptacodawcę)
kwotę 4.7ż9,67 zł .lnetto2.848,67 zł).



r

m.st WarszawyBiura PoliĘki Społecnrej PORT finansowanym dotacją Natomiast w ośrodku 
+(brutto z przeciętnym wynagfodzeniem miesięcznym zatrudnienie wyrosi 11 etatów średniorocme 

zł l netto ż988,52 zł,l.przezptacodawcę) wynosi 4,967,36 składki opłacone 

przychody operacyjne 9 748,25złI. Pozostałe 
'760-3 t zobowiązań nao rożnic inwentaryzacyjnych nalezności 504,89 zł wyksięgowanie Konto - 

pomocy zwrot finansowej.koniec roku sprawozdawczego, 

odszkodowania, któreo komornika nalemego Towarzystwu 1 810,28 złwpłata od Konto 760- 7 - 
TND,statutową przęznaczorte na dztałalność zostało 

* o pomocy finansowej,433 zł rwrot niewykorzystanej Konto 7 60-10 7 ,08 

057,27 złPozostałe koszĘ operacyjne J. -33 
o zbycia aktyr,vów trwałych,zł strńa ze niefinansowych -761-5 20 070,58 Konto 760-I = 

za roko na badanie sprawozdania finansowego zł utworzenie rezerry konto 76I-3 -12,125,00 
poĘczki z funduszu PAFPIO,zaciągniętej orazrezeTwa na odsetki od 2014, 

o należności,Konto 76I-2 0,68zł wyksięgowanie 
r aktywów na koniec roku obrotowego.zł aktualizacja wartości Konto 7 65-3 26l ,01, - 

6 086,18 złPrzychody finansowe L. - 
_ pienięznych i od środkow. od środkow na lokatach bankowych 750-1,2 6 084,78 zł odsetki Konto 

na rachunkach bankowych.

_ _ projekcie.przychody w . pozostałe z tyt, nadpłaconych odsetek finansowe 750 1,40 zł Konto 9 

38 982,36 złM. Koszty finansowe - 
_ pożyczkiprzy kursowe wycenie bilansowej . różnice 755-2 750-3 31 036,78 ujemne Konto = 

projektu kasy w walucie EURO, USDw oraz walucie CHF długoterminowej 
*- podatkowych.o zaległości Konto 755-3 175,00zł Odsetki budżetowe od 

. kredytu krótkoterminowegoKonto 755-5 3714,65 zł Odsetkiod - 
pokrewnych.o do organizacji Konto 755-4 1 055,33 zł Składki członkowskie - 

pożyczki . krotkoterminowej z PAFPIO,755-6 3 000,60 zł ProwiĄa od Konto - 

konto 740 33,00złR. Podatek dochodowy - 

do z tytułu korekty zobowiązańbudzetu naliczony od kwoty odsetek zapłaconych PDOP 
przezurządfizycznych dokonanej podatkowych podatku towarów i usług Yatorazdochodowego od osob w od 

rok2014.Warszawa Bielany za skarbowy 

o kosztach rodzajowychlnformacja 

Rok
Rok biezącyRodzaj kosztu ubieołv

124 035,48 116156,32
Amortyzacja

66 B00,26 95 B7B,lB
Zużycie materiałów i energii

1 946 915,21 2 022 856,71
Usługi obce

5 039,29 3 391,31
Podatki iopłaty



1 501 809,92 1 464 664,7BWynagrodzenia

245 849,65 245 734,11Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe: delegacje
246 563,85 1B4 090,12krajowe i zagraniczne, szkolenia wewnętrzne,

paliwo,

4137 013,66 132 771 4 ,53Razem koszty

21,00 21,00Razem zatrudnienie

Dział Vl lnwestycje, zobowiązania i należności

pieniężneŚrodki 

. Gotowka w kasie i na rachunkach bankowych 448.860,24 zł.- 
pienięznych potwierdzone Salda Środkow przez poszczególne oddziały protokółembankow, oraz 

podatkowego.inwentaryzacji kasy na roku koniec 
przeliczono , Saldo kasy w walucie EURO po kursie średnim NBP na dzień 31 .12.2014 4,2623

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 135.349,17zł- 

. poniesione _ Koszty akcji Gora Grosza przychodów w roku 2014 dotyczące roku 2015 131.992,55ż
. Koszty program abonamentu za Finka 2.456,62ż- 
. Kaucja za najem lokalu w Krakowie 9O0,00zł- 

Należności krótkoterminowe : 12 021,51zl

. NaleznoŚci głównie biezące z tytułu usług podręczników szkolenia oraz sprzedaży 5.268,05zł konto- 
201, 203 potwierdzone z analityką, Salda na dzień bilansowy.

. pobranych przezpracowników Naleznościz tytułu zaliczek w roku 2014 a rozliczonych w styczniu i

lutym 2015. Konto 234 z analityką w kwocie 1 209,46 zł,
. Nalezności od oddziałów TND podatku ztytułu naliczonego 4,00 zł,
. Nalezności z tytułu wniesionych kaucji - paliwowa konto 254 5.540,00zł: karta 2.000,0Ozł, kaucje

mieszkaniowe 3.500,00zł, butla na wodę mineralna 40,00zł.

Zapasy: Konto 600_1, 2 wańość zapasu podręczników PRIDE,

po Stan zapasu wyceniony koszcie wytworzenia 924,00zł-36 

Rezerwy krótkoterminowe konto 640- 

640-006 Rezerwa koszty na badania sprawozdania finansowego za rok -12.000,00zł2013 - 
640-005 Rezerwa na pożyczki spłatę odsetek w roku 2014 od PAF PlO krotkoterminowej w kwocie

725,00 zł.

Zobowiązania krótkoterm inowe 17 4.523,00 zN

. Pażyczka z fundacji PAF-PIO w kwocie 150.000,00 zł spłacona całkowicie w miesiącu styczniu 2015,
. Ujemne saldo konta bankowego TND 45,02 zł
l Zobowiązania biezące z tytułu dostaw usług i materiałów 14128,23 zł.- . Zobowiązania budzetowe biezące podatku, z tytułu PDOP odsetek i PDOF i ubezpieczen_6.478,28zł
o pracownikamiz Rozrachunki z tyt, umowy cywilnoprawnej 100,00 zł,
r pracownikami Rozrachunki z 1 074,4B zł
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Środkowod lokowania zł2 516,98 w kwocie przychod bankowych odsetek . 2 696,99 zł,ztega: Kwota 
projektodawcy w rokujak podlegająca zwrotowi do Ukraina Wiedziec od Ćotacji MSZ, o,o1 z dotacji 

249-13.konto do wyjaŚnienia zł. wpływy oraz 1B0,00 konto 249-3O dotaóji rozliczenia 2014 w dniu 

511,75złbierne:'l87 międzyokresowe Rozliczenia 

z Fundacjąz dotacji zgodnie umową roku 2015 w przypadającej do wykorzystania . Część dotacji 
zł,3 895,83 Edukacji Rozwoju Systemu 

4B7 zł,roku 2015 86 przedpłaty się w ktore odbędzie ,75 PRIDE, szkolenia . uczestnikow 
,2015 5.113,87zł w roku podlegająca zwrotowi MSZ . dotacji niewykorzystanej Część 

_ roku 2014 3.902,44żrealizacji w Wesoła do projekt . RDD CzęSe darowizny 
zz umową dotacji i zgodnie w roku 2015 2016 przypadającej do wykorzystania . dotacji częśc 

88 111,86 zł.Batorego Fundacją 

rozliczone do końcazostaną biernych międzyokresowe orazrozliczeń krótkoterminowych Zobowiązań Salda 
roku 2O15.czerwca 

takŻejednostkę gwarancje i przez udzieIone Poręczenia, również w tym warunkowe, Zobowiązania 
wekslowe

PAF-PIO w kwoCiepożyczki fundacji z spłaty zabezpieczenie o in blanco stanowiący Weksel własny 
zł z odsetkami.150.000 

w Gruzji z siedzibąCharytatywno-Humanitarnemu Centrum gwarancji bankowej o udzieliło Towarzystwo 
dzieci w Kurdghelauridla domow dwóch funkcjonowania zo zabezpieczenie ul Tabidze w Kutaisi ;at<o 

którY to wdomów, na czas funkcjonowania została utworzona bankowa Gwarancja Baisubani. oraz 
zł17.536,00 w kwocie trudny do określenia, umowy był sporządzania momencie 

jed nostki :na maj i a zabezpieczone Zobowiązan ątku 

rachunkuna pienięzne kwocie 17.536,00zł w gwarancji sąśrodki c udzielonej Zabezpieczeniem 
Towarzystwa.bankowym 

finansowychbadania sprawozdań do podmiotu uprawnionego Wynagrodzenie 
12.000,00zł.brutto finansowego rocznego sprawozdania o badanie - obowiązkowe 

po dniu bilansowymZdarzenia 

istotnenie wYstąPiłY finansowego sprawozdania niniejszego do dnia sporządzenia od dnia bilansowego 
ktore bilansowY, na dzień i Stowarzyszenia PowinnYfinansową majątkową na sytuację zdarzenia,wpływaęce 

za rok obrotowy.finansowym w sprawozdaniu uwzględnione nie zostały byc, a 

roku.czerwca 2015 dnia29 Warszawa 
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