
SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZA ROK 2019

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI  WARSZAWSKIEJ

Z SIEDZIBĄ  W WARSZAWIE

01-441 WARSZAWA, UL. DEOTYMY 41

Informacje ogólne

1. Stowarzyszenie  posiada  następujące  jednostki  organizacyjne,  wymienione  w  KRS,  nie
sporządzające samodzielnych  sprawozdań finansowych:

- Oddział w Zalesiu Dolnym, 05-501 Zalesie Dolne, ul. Modrzewiowa 2;
- Oddział w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5;
- Oddział w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 121;
- Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Karolkowej 71,

01-197 Warszawa, ul. Karolkowa  71;
- Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Deotymy 41,

01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41;
-     Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5;
-   Dom  Pomocy  Społecznej  Katolickiego  Stowarzyszenia  Niepełnosprawnych

Archidiecezji Warszawskiej , 05-840 Brwinów, ul. Wiosenna 21.

2. Stowarzyszenie posiada numer identyfikacyjny REGON 011122045.
      Przeważającym rodzajem działalności wg PKD 2007 jest – działalność pozostałych 
      organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (9499Z)

3. Jednostka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze stowarzyszeń,
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  i  publicznych  zakładów  opieki
zdrowotnej w dniu 23.08.2004 r. pod numerem KRS:0000215585.
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Stowarzyszenie jest  kościelną osobą prawną ze statusem organizacji pożytku publicznego od
dnia 23.08.2004 r.

4. Skład Zarządu KSN AW:
                 -     Jurczuk Stanisław -  prezes
                 -     Tyszewicz Aleksandra - wiceprezes
                 -     Owczarek Łukasz – wiceprezes
                 -     Bartosiewicz Ilona – skarbnik
                 -     Koselska Matylda  - sekretarz     
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5. Celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin,  
      opiekunów oraz świadczenie im pomocy.
      Powyższy cel realizowany jest w działalności statutowej pożytku publicznego 
       nieodpłatnej i odpłatnej.
     
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało  na  podstawie ksiąg rachunkowych 
       prowadzonych w roku obrotowym, obejmującym okres od 01.01.2019 – 31.12.2019, 
       zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad  rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do 
       stosowania Uchwałą Zarządu nr 13/2019 z  dnia  20 listopada 2019 r. z mocą obowiązującą 
       od dnia 01 stycznia 2019 r. 
8. 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.

      9.    W Jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych
             składników  aktywów i pasywów :

       - środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się
         według ceny nabycia       pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy  z tytułu  
        trwałej utraty    wartości;
        Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą  liniową .
        Jednostka korzysta z uproszczenia w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla
        potrzeb bilansowych (art.32,ust.7 uor).

              Przedmioty (wyposażenie) o niskiej jednostkowej wartości początkowej 
              (wyższej niż 100,00 zł i nie  przekraczającej  10.000,00 zł)  nie są zaliczane do środków
              trwałych,  lecz traktowane jako materiały i odpisywane w  koszty w momencie przekazania 
              do użytkowania;       

        -  rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia;
               materiały z zakupu odpisuje się w pełnej wartości w koszty w momencie  zakupu;

       - należności i udzielone pożyczki wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy – w kwocie 
        wymaganej zapłaty. Należności i udzielone pożyczki, na dzień powstania, wycenia się 
        w wartości nominalnej;
        - zobowiązania  wycenia się,  nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
        zapłaty;
        - kapitały (fundusze) własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w wartości 
        nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych  
        przepisami prawa i statutu;

             - rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w następujący sposób:
-   czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych
-   biernych  rozliczeń  międzyokresowych  kosztów  dokonuje   się  w  wysokości
prawdopodobnych  zobowiązań  przypadających  na  bieżący  okres  sprawozdawczy,  a
wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których kwotę
zobowiązań można oszacować w sposób wiarygodny, lub z obowiązku wykonania przyszłych
świadczeń, których kwotę można oszacować pomimo, że data zobowiązania nie jest jeszcze
znana.
Odpisy  czynnych  i  biernych  rozliczeń  międzyokresowych  kosztów,  koszty  danego  okresu
sprawozdawczego,  powinny  być  dokonywane  stosownie  do  upływu  czasu  lub  wielkości
świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie. Natomiast czas i sposób rozliczeń powinien 
być  każdorazowo  uzasadniony  charakterem  rozliczanych  kosztów  z  zachowaniem
ostrożności.
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Zobowiązania  ujęte  jako  bierne  rozliczenia  międzyokresowe  kosztów  zmniejszają  koszty
okresu sprawozdawczego w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.

       - rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniane są w wartości otrzymanych lub 
       należnych  środków ;

             Rozliczenia międzyokresowe przychodów,  obejmują przede wszystkim:
             -  równowartość otrzymanych lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu 
             świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych;
             - otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie  nabycia środków trwałych oraz 
             sfinansowane z tych źródeł  środki trwałe. 
             Kwoty te zwiększają równolegle do odpisów    amortyzacyjnych – umorzeniowych – 
             pozostałe przychody operacyjne. 

10 Jednostka korzysta z uproszczenia co do niestosowania zasady ostrożności, w zakresie nie
tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw oraz nie tworzenia rozliczeń międzyokresowych
biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne (art.7 2b uor).

      11  Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów wg rodzajów na kontach 
      zespołu 4 i równocześnie wg funkcji na kontach zespołu 5.
      Ewidencję szczegółową kosztów na kontach zespołu 5  prowadzi się wg 
       poszczególnych miejsc powstawania kosztów działalności operacyjnej, 
       wyodrębniając poszczególne zadania oraz w podziale na:

- koszty działalności statutowej
- koszty administracyjne.

12   Ewidencję przychodów prowadzi się wyodrębniając wielkości tych rodzajów  i   odmian  
      działalności , dla których ustala się wynik finansowy brutto. 
13.  Na  wynik  finansowy  brutto  w  jednostce  składa  się   wynik  działalności  statutowej,

pomniejszony  o  koszty  ogólnego  zarządu  działalności  statutowej,  powiększony  o  wynik
działalności operacyjnej jednostki i wynik z operacji finansowych. 
Wynik  na  działalności  odpłatnej  to  różnica  pomiędzy  wpłatami  i  kosztami  dotyczącymi  tej
działalności. 

       Wynik finansowy  prezentowany jest przez jednostkę w rachunku zysków i strat.
14. Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki, po

zatwierdzeniu  sprawozdania  finansowego,  zaliczana  jest  odpowiednio  na  zwiększenie  lub
zmniejszenie funduszu statutowego.

15. Sprawozdanie  finansowe  sporządzane  jest  wg  wzoru  z  załącznika  nr  6  ustawy  o
rachunkowości.

Warszawa, 25.02.2020 r.
Maria Oleksiak - księgowa                                         Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes 
Ilona Bartosiewicz - księgowa                                    Aleksandra Tyszewicz -Wiceprezes 
                                                                                   Łukasz Owczarek - Wiceprezes    
                                                                                   Ilona Bartosiewicz – Skarbnik
                                                                                   Matylda Koselska - Sekretarz
                                                     



Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Wiersz AKTYWA Stan na 
1 2 31.12.2018 31.12.2019
A Aktywa trwałe        7,448,459.89             7,345,947.79      

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II 7,445,462.73 7,345,947.79

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V 2,997.16 0.00

B Aktywa obrotowe        1,095,993.06             1,420,585.50      
I Zapasy             14,854.94                  17,445.67      
II Należności krótkoterminowe             33,159.36                  54,098.87      
III Inwestycje krótkoterminowe           998,692.18             1,320,743.40      

IV             49,286.58                  28,297.56      

C                          -                                 -        

Suma bilansowa        8,544,452.95             8,766,533.29      
Wiersz PASYWA Stan na 

1 2 31.12.2018 31.12.2019
A Fundusz własny, w tym:        7,645,142.01             7,720,026.37      

I Fundusz podstawowy        7,567,861.23             7,645,142.01      

II Pozostałe fundusze                          -                                 -        
III Zysk (strata) z lat ubiegłych                          -                                 -        
IV Zysk (strata) netto             77,280.78                  74,884.36      

B           899,310.94             1,046,506.92      

I Rezerwy na zobowiązania                          -                                 -        
II Zobowiązania długoterminowe           130,774.00                  16,708.56      
III Zobowiązania krótkoterminowe             93,246.92                265,738.64      
IV Rozliczenia międzyokresowe           675,290.02                764,059.72      

Suma bilansowa        8,544,452.95             8,766,533.29      

Data sporządzenia:
Warszawa, dn. 25.02.2020 r.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym 
środki trwałe

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Należne wpłaty na fundusz 
statutowy

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

Maria Oleksiak - księgowa                              
Ilona Bartosiewicz - księgowa

Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes  Aleksandra 
Tyszewicz -Wiceprezes  Łukasz Owczarek - 
Wiceprezes                   Ilona Bartosiewicz - 
Skarbnik                  Matylda Koselska - 
Sekretarz



Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych REGON: 011122045
Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2019-31.12.2019

Pozycja Wyszczególnienie
2018 2019

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 11,457,051.43 13,387,191.93 

1
6,548,341.07 7,795,760.50 

2
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 4,908,710.36 5,591,431.43 

3 III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00 

B. Koszty dzialalności statutowej 11,439,800.21 13,333,353.14 

1
I. Koszty  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6,521,891.70 7,735,122.40 

2 II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 4,917,908.51 5,598,230.74 

3 III. Koszty  pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00 

C.
17,251.22 53,838.79 

D. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 0.00 

E. Koszty działalności gospodarczej 0.00 0.00 

F.
0.00 0.00 

G. Koszty ogólnego zarządu 29,715.82 32,912.18 

H.
-12,464.60 20,926.61 

I. Pozostałe przychody operacyjne 98,002.22 117,487.38 

J. Pozostałe koszty operacyjne 5,217.08 62,502.35 

K. Przychody finansowe 478.10 1,145.23 

L. Koszty finansowe 3,517.86 2,172.51 

M.
77,280.78 74,884.36 

N. Podatek dochodowy 0.00 0.00 

O. 77,280.78 74,884.36 

Data sporządzenia: 25.02.2020 r.  Podpisy 

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości                 
(Dz.U.z 2019 r. poz.351 z późn. zmianami))

 Kwota za poprzedni rok 
obrotowy 

 Kwota za bieżący 
rok obrotowy 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Zysk (strata) z  działalności statutowej (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (A-B)

Zysk (strata) z  działalności gospodarczej (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (D-E)

Zysk (strata) z  działalności operacyjnej (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C+F-G)

Zysk (strata) brutto (wielkość dodatnia lub ujemna) 
(H+I-J+K-L)
Zysk (strata) netto (wielkość dodatnia lub ujemna) (M-
N)

Maria Oleksiak - księgowa                                                                 Ilona 
Bartosiewicz - księgowa

Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes  Aleksandra 
Tyszewicz -Wiceprezes  Łukasz Owczarek - 
Wiceprezes                   Ilona Bartosiewicz - 
Skarbnik                  Matylda Koselska - 
Sekretarz



Strona 1

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2019

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami

Wyszczególnienie

materiały wg cen nabycia
inwestycje krótkoterminowe

nalezności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty
zobowiązania w kwocie wymagającej  zapłaty

w wartości nominalnej

Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Przyczyny zmiany
n.d. n.d. 0.00 

Kwota w złotych

Nie uwzględniono w 

Bilansie 
n.d. 0.00 0.00 0.00
 Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

P
rz

yc
ho

dy

R
oz

ch
od

y

1,021,559.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,559.34

6,872,123.48 0.00 84,391.53 0.00 0.00 6,956,515.01

11,638.80 0.00 0.00 0.00 0.00 11,638.80

387,962.17 0.00 80,649.21 0.00 0.00 468,611.38

5. środki transportu 1,486,117.00 0.00 72,197.50 0.00 12,000.00 1,546,314.50

174,636.56 0.00 32,255.35 0.00 0.00 206,891.91

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem 9,954,037.35 0.00 269,493.59 0.00 12,000.00 10,211,530.94

Przyjęte metody wyceny w zasadach 
(polityce) rachunkowości

środki trwałe i wart. niematerialne i 
prawne

wg.ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, bądź 
wartości darowizny pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości" do 
amortyzacji śr.trwałych i w.n.i p. stosuje się stawki 
przewidziane w wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do 
ustawy o pdop:stosowana metoda liniowa

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub 
obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio 
do przychodów lub kosztów finansowych

kapitały (fundusze) własne oraz 
pozostałe aktywa i pasywa

Wyszczególnienie 
zmiany 

Kwota wyniku finansowego 
spowodowana zmianami

 Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach 
handlowych

Wyszczególnienie 
zdarzeń

Rachunku 
wyników

Nazwa grupy 
składników 
majątku trwałego S

ta
n 

na
 

po
cz

ąt
ek

 
ro

ku
 

ob
ro

to
w

eg
o

A
kt

ua
liz

ac
j

a P
rz

em
ie

sz
c

ze
ni

a 

S
ta

n 
na

 
ko

ni
ec

 r
ok

u 
ob

ro
to

w
eg

o

1. grunty (w tym 
prawo użytkowania 
gruntu)

2. budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

3.kotły i maszyny 
energetyczne

4. urządzenia tech. i 
maszyny

6. inne środki 
trwałe

7.środki trwałe w 
budowie
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b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Aktualizacja Zmniejszenie

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021,559.34 1,021,559.34

1,247,960.26 0.00 134,512.93 0.00 0.00 1,382,473.19 5,624,163.22 5,574,041.82

7,468.21 0.00 814.71 0.00 0.00 8,282.92 4,170.59 3,355.88

218,859.83 0.00 33,739.32 0.00 0.00 252,599.15 169,102.34 216,012.23

877,130.06 0.00 189,853.22 0.00 8,400.00 1,058,583.28 608,986.94 487,731.22

157,156.26 0.00 6,488.35 0.00 0.00 163,644.61 17,480.30 43,247.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nazwa grupy 
składników 
majątku 
trwałego

Stan na początek 
roku obrotowego

Amortyzacja za 
rok 2019

Inne 
zwiększenia

Stan na koniec 
roku 
obrotowego

Stan na początek 
roku obrotowego 
(netto)

Stan na koniec roku 
obrotowego (netto)

1. grunty (w 
tym prawo 
użytkowania 
gruntu)

2. budynki, 
lokale i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

3. kotły i 
maszyny 
energetyczne

4. urządzenia 
techniczne i 
maszyny

5. środki 
transportu 

6. inne środki 
trwałe

7.środki trawłe 
w budowie
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Razem 2,508,574.62 0.00 365,408.53 0.00 8,400.00 2,865,583.15 7,445,462.73 7,345,947.79
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Grunty użytkowane wieczyście
Zmiany w ciągu roku

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m2 0.00 0.00 0.00 0.00

Wartość 0.00 0.00 0.00 0.00

  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Zmiany w ciągu roku

Zwiększenia Zmniejszenia

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
4. środki transportu 0.00 0.00 0.00 0.00
5. inne środki trwałe 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00
Wartości niematerialne i prawne

Przychody Rozchody

16,344.73 0.00 0.00 16,344.73

Razem 16,344.73 0.00 0.00 16,344.73

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

A
m

or
ty

za
cj

a 
za

 r
ok

In
ne

 z
w

ię
ks

ze
ni

a

Z
m

ni
ej

sz
en

ie

16,344.73 0.00 0.00 0.00 16,344.73 0.00 0.00

Razem 16,344.73 0.00 0.00 0.00 16,344.73 0.00 0.00

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego

Stan na 
koniec 
roku 

obrotoweg
o

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego

Stan na 
koniec 
roku 

obrotoweg
o

1. grunty (w tym 
prawo użytkowania 
gruntu)

2. budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

3. urządzenia 
techniczne i maszyny

Nazwa grupy 
składników majątku 
trwałego

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego

Stan na 
koniec 
roku 

obrotoweg
o

1. Inne wartości 
niematerialne i 
prawne

Nazwa grupy 
składników majątku 
trwałego S
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1. Inne wartości 
niematerialne i 
prawne
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 Inwestycje długoterminowe
Zmiany w ciągu roku

Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

a. udziały i akcje 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan na początek roku 
obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego

2. Wartości 
niematerialne i 
prawne

3. Długoterminowe 
aktywa finansowe

b. inne papiery 
wartościowe

c. udzielone 
pożyczki

d. inne 
długoterminowe 
aktywa finansowe

4. Inne 
długoterminowe 
inwestycje
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 Należności z tytułu

okres wymagalności
Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

1. dostaw i usług 0.00 368.77 0.00 0.00 0.00 368.77

2. podatków 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. środków od  ZUS 0.00 127.13 0.00 0.00 0.00 127.13

4. wynagrodzeń 762.93 6.73 0.00 0.00 762.93 6.73

5. pożyczek z ZFŚS 24,770.00 49,325.00 0.00 0.00 24,770.00 49,325.00

6. innych należności 7,626.43 4,271.24 0.00 0.00 7,626.43 4,271.24

Razem 33,159.36 54,098.87 0.00 0.00 33,159.36 54,098.87

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
krótkoterm. - do 1 roku długoterm.-razem powyżej 1 roku do 3 lat

stan na 

1 2 3 4 5 6

1. kredytów i pożyczek 15,457.14 115,414.77 130,774.00 15,390.00 130,774.00 15,390.00

2. dostaw i usług 389.91 2,056.56 0.00 1,318.56 0.00 1,318.56

3. podatków 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. ubezpieczeń społecznych 4,318.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. wynagrodzeń 5,024.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. zobowiązań wekslowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. innych zobowiązań 15,246.52 69,658.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem 40,436.27 187,134.73 130,774.00 16,708.56 130,774.00 16,708.56

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
Razempowyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat

stan na 
7 8 9 10 11 12

1. kredytów i pożyczek 0.00 0.00 0.00 0.00 146,231.14 130,804.77
2. dostaw i usług 0.00 0.00 0.00 0.00 389.91 3,375.12
3. podatków 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
4. ubezpieczeń społecznych 0.00 0.00 0.00 0.00 4,318.41 0.00
5. wynagrodzeń 0.00 0.00 0.00 0.00 5,024.29 0.00
6. zobowiązań wekslowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. innych zobowiązań 0.00 0.00 0.00 0.00 15,246.52 69,658.40
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00 171,210.27 203,843.29

Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
    spłaty 
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Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 
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 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Tytuły
stan na 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

52,283.74 28,297.56

0.00 0.00

398.00 369.00

29,033.18 26,275.63

22,852.56 1,652.93

13,530.00 14,206.50

13,530.00 14,206.50
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły
stan na 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

661,760.02 749,853.22

dot. U.M i G.Piaseczno 8,256.99 6,057.51

33,050.81 70,486.36

1,642.93 1,254.57

2,591.12 1,957.48

44,398.74 29,998.08

44,399.25 29,998.86

44,401.63 30,002.48

10,294.17 9,524.17

0.00 11,369.97

0.00 10,260.15

3,800.00 0.00

1.Ogółem czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów wg 
tytułów:

a. opłacone z góry czynsze z 
tytułu wynajmowania 
pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty 
czasopism i innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe

d. inne czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

2.Ogółem bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów wg 
tytułów:

a. inne bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

1.Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów (wyszczególnienie 
wg tytułów)

dot.PFRON - ORT Blizne-na 
2020 r.

dotacja WCPR - WTZ 
Karolkowa

dotacja m.st.Warszawa- WTZ 
Karolkowa (zmyw.DUO)

dotacja na samochód             -
WTZ Karolkowa

dotacja na samochód                
         -WTZ Deotymy

dotacja na samochód                
          -WTZ Piaseczno

dotacja WCPR - WTZ 
Deotymy (piec cer.)

dotacja WCPR-WTZ Karolkowa 
(piec cer.)

dotacja NIW - PROO - ORT 
Blizne (test diagn. ADOS)

Darowizna samochodu Dacia 
Logan - Taboł Jan i Irena
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47,078.33 35,058.33
um. PFRON ZZO/000584/07/D 93,743.95 85,894.54
um.PROO nrPROO1a/99/2019  32,000.00

61,069.68 0.00

0.00 85,096.60

36,276.34 35,634.34

74,148.43 72,962.06

32,800.00 0.00
samochód Opel Vivaro 11,333.33 0.00

48,911.33 36,423.33

63,562.99 51,527.67

0.00 11,562.00

0.00 15,500.00

0.00 11,194.00

0.00 10,061.40

0.00 50,162.65

0.00 15,866.67

dot.na sam. Opel Vivaro - DPS 
Brwinów

cz.nie 
rozl.um.ZZO/000542/07/D-
DRO+Aneks nr 1cz.nie 
rozl.um.ZZO/000633/07/D-
DRO+Aneks nr 1

rozbud.świetlicy z dotacji 
Urz.Marsz.

nadbudowa budynku DR-O przy 
ul. Piasta 5

wplaty na pielgrzymkę do Rzymu 
w 2017 r.

sam. Opel Vivaro DRO z dot. 
PFRON -Starostwo

sam. Opel Vivari ŚDS z dot. 
PFRON/Starostwo

zmywarka kapturowa DRO z dot. 
NIW 

suszarka bębnowa DRO z dot. 
NIW 

zabudowa meblowa w 
pom.Kierownika WTZ z dot. 
NIW

zabudowa meblowa w 
prac.komputerowej WTZ z dot. 
NIW

modernizacja budynku WTZ przy 
ul. Piasta 30 z dot. NIW

wentylacja grawitacyjna ŚDS z 
dot. NIW
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Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe 0.00 0.00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0.00 0.00
Suma 0.00 0.00
Straty nadzwyczajne - losowe 0.00 0.00
Straty nadzwyczajne - pozostałe 0.00 0.00
Suma 0.00 0.00

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie

stanowiska nierobotnicze (etaty) 87.64
stanowiska robotnicze (etaty) 69.87
Ogółem 157.51

Wyszczególnienie Liczba osób

0

Przeciętne 
zatrudnienie w roku

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. 
W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego                           
 w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      
(Dz.U. z 2019 poz.1570 z późn. zm.)

Liczba osób, które przekroczyły 
w/w wynagrodzenie
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Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
2018 2019

Przychody z działalności statutowej 11,457,051.43 13,387,191.93
Składki brutto określone statutem 32,255.00 32,083.00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5,974,382.92 7,093,257.83
dotacja PFRON - ORT Blizne 124,277.05 230,172.11
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa 753,123.00 847,417.00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy 585,971.00 664,865.00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno 912,780.00 1,007,177.00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno 146,630.00 163,130.00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ  Karolkowa 83,680.00 95,491.00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ  Deotymy 66,330.00 73,874.00

14,982.06 12,500.00

0.00 6,838.80

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Ulica Integracyjna" 12,370.00 0.00

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-U.Dz.Wola.- "Aktywne soboty" 9,900.00 0.00

100,000.00 100,000.00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wyjazdy integr. -  WTZ Piaseczno 0.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

5,000.00 6,000.00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne 100,000.00 100,000.00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne 75,000.00 80,000.00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne-Mikołaj 5,000.00 0.00
dotacja Pow.Piaseczno- ŚDS Pęchery 0.00 19,452.00
dotacja Nar.Inst.Wolności- PROO 0.00 75,742.57
dotacja UMiG Łomianki- obóz integracyjny 13,000.00 20,000.00
dotacja UMiG Łomianki- szycie jest proste 0.00 10,000.00
dotacja UMiG Łomianki- moc św.Mikołaja 0.00 6,399.03
dotacja PFRON - DRO Milanówek 224,170.96 280,087.41
dotacja PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek 497,880.00 542,880.00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz.-prow.DRO Milanówek 1,077,975.02 1,272,400.00
dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz.-prow.ŚDS Podkowa Leśna 656,221.08 750,858.00
dotacja PFRON za pośr.PCPR - org.2 wycieczek turystycznych 0.00 42,870.00
dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz.-dofin. WTZ Milanówek 55,320.00 60,320.00

10,000.00 10,000.00
dotacja Gmina Grodzisk Maz.-dofin. dowozu ucz., ŚDS Podkowa Leśna 0.00 10,000.00

dotacja Urząd Gminy Brwinów - dofin. dowozu ucz. ŚDS Podkowa Leśna 9,259.98 0.00
dotacja Gminy Milanówek - "Świat przyjazny dla wszystkich 0.00 5,000.00
dotacja NIW - DRO Milanówek 0.00 49,847.72
dotacja NIW - WTZ Milanówek 0.00 15,088.53
dotacja Maz. Urz. Wojewódzki/St. Pruszkowskie 71,950.00 118,378.00
dotacja PFRON - DPS Brwinów 347,512.77 374,469.66
dotacja Starostwo Pow. Pruszkowskiego - "Św. Patrona DPS Brwinów" 6,050.00 4,000.00
dotacja z NIW-CRSO na Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 0.00 18,000.00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 4,908,710.36 5,591,431.43
pielgrzymka niepełnospr. na Jasną Górę 57,377.46 57,800.00

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- remont WTZ  
Deotymy

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-technologia dostępna - 
WTZ  Deotymy

dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa -  WTZ 
Piaseczno

dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji 
integr. -  WTZ Piaseczno

dotacja Gm.G.Kalwaria -przeciwdział.wykl.spol. oraz działal.na rzecz 
integr. i reintegr. zawod.os. niepełnospr. -WTZ Piaseczno       

dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz.-dofin. dowozu ucz., ŚDS Podkowa 
Leśna
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Wsparcie  WTZ Piaseczno 9,970.00 8,540.00
obóz integracyjno-edukacyjny-O/Łomianki 19,250.00 23,250.00
pobyt mieszkańców w DR-O 968,247.15 1,058,137.87
dopłata do pobytu z WCPR,OPSów 990,829.64 1,188,456.99
wpłaty na turnus rehabilitacyjny w Okunince 20,002.00 0.00
wpłaty na wycieczkę Wilkasy - DRO Milanówek 0.00 31,500.00
wpłaty na wycieczkę Rzym - DRO Milanówek 0.00 39,010.00
pobyt z odpłatności mieszkańców DPS Brwinów 716,661.77 767,735.42
dopłata do pobytu mieszkańców z WCPR, OPS 2,112,434.34 2,400,174.15
wpłaty na turnus rehabilitacyjny Jantar 13,938.00 0.00
wpłaty na turnus rehabilitacyjny Jarosławiec 0.00 16827.00
Pozostałe przychody pożytku publicznego 541,703.15 670,419.67
przychód 1 % 82,574.81 121,875.87
przychód z darowizn, zbiórek darowizn 439,041.89 523,805.61
zbiórek publ. 20,086.45 24,738.19
b. Pozostałe przychody 98,002.22 117,487.38

0.00 0.00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0.00 0.00
Inne 98,002.22 117,487.38
c. Przychody finansowe 478.10 1,145.23
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0.00 0.00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 478.10 1,145.23
Odsetki od pożyczek 0.00 0.00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0.00 0.00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0.00 0.00
Inne przychody finansowe 0.00 0.00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie 
oraz wartości niematerialnych i prawnych
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Informacja o strukturze kosztów

2018 2019

5,974,382.92 7,093,257.85

świadczenia pieniężne: 23,000.00 14,100.00

trening ekon. WTZ Deotymy 3,500.00 3,500.00

trening ekon. WTZ Karolkowa 3,000.00 4,100.00

trening ekon. WTZ Piaseczno 16,500.00 6,500.00

świadczenia niepieniężne 5,951,382.92 7,079,157.85
koszty pokr.z dot.PFRON - ORT Blizne 124,277.05 230,172.11
koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa 750,123.00 843,317.00
koszty pokr.z dot.PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy 582,471.00 661,365.00

koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno 896,280.00 1,000,677.00
koszty pokr.z dot. Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno 146,630.00 163,130.00

83,680.00 95,491.00

66,330.00 73,874.00

14,982.06 12,500.00

0.00 6,838.80

12,370.00 0.00

9,900.00 0.00

100,000.00 100,000.00

koszty pokr.z dot. U.M. i Gm. Piaseczno-wyjazdy -  WTZ Piaseczno 0.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

5,000.00 6,000.00

koszty pokr.z dot. PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne 100,000.00 100,000.00
koszty pokr.z dot. Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne 75,000.00 80,000.00
koszty pokr.z dot. Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne-Mikołaj 5,000.00 0.00
koszty pokr.z dot. Pow.Piaseczno- ŚDS Pęchery 0.00 19,452.00
koszty pokr.z dot. Nar.Inst.Wolności- PROO 0.00 75,742.57
koszty pokr.z dot. UMiG Łomianki- obóz integracyjny 13,000.00 20,000.00
koszty pokr.z dot. UMiG Łomianki- szycie jest proste 0.00 10,000.00
koszty pokr.z dot. UMiG Łomianki- moc św.Mikołaja 0.00 6,399.03

1,077,975.02 1,272,400.00
koszty pokr. z dotacji PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek 497,880.00 542,880.00

55,320.00 60,320.00

656,221.08 750,858.00

10,000.00 10,000.00

0.00 10,000.00

0.00 220,035.50
koszty pokr. z dotacji PFRON - DRO Milanówek um. ZZO/000542/07/D 52,857.01 0.00

171,313.95 60,051.93

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego

koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ  
Karolkowa

koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ  
Deotymy

koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ  
Deotymy-remont

koszty pokr. z dot.Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-
technologia dostępna - WTZ  Deotymy

koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Ulica 
Integracyjna"

koszty pokr.z dot.Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Aktywne 
soboty""

koszty pokr.z dot. U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa -  
WTZ Piaseczno

koszty pokr.z dot. U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz 
zaj.-lekcji integr. -  WTZ Piaseczno

koszty pokr. z dot.Gm.G.Kalwaria -przeciwdział.wykl.spol. oraz 
działal.na rzecz integr. i reintegr. zawod.os. niepełnospr. -WTZ 
Piaseczno       

koszty pokr. z dotacji MUW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow. DRO 
Milanówek

koszty pokr. z dotacji Starostwo Pow. Grodzisk Maz. - dofin. WTZ 
Milanówek

koszty pokr. Z dotacji MUW/Starostwo Grodzisk Maz. - prow. ŚDS 
Podkowa Leśna

koszty pokr. z dotacji Starostwo Pow.Grodzisk Maz.-dofin. dowozu ucz., 
ŚDS Podkowa Leśna

koszty pokr. z dotacji Gminy Grodzisk Maz.-dofin. dowozu ucz., ŚDS 
Podkowa Leśna

koszty pokr. z dotacji PFRON - DRO Milanówek um. ZZO/000633/07/D 
aneks nr 1

koszty pokr. z dotacji PFRON - DRO Milanówek um. ZZO/000542/07/D 
an. nr 1
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0.00 42,870.00

0.00 5,000.00

9,259.98 0.00
koszty pokr. z dotacji NIW - DRO Milanówek um. PROO1a/99/2019 0.00 49,847.72
koszty pokr. z dotacji NIW - WTZ Milanówek um. PROO1a/99/2019 0.00 15,088.53

koszty prowadzenie  DPS Brwinów pokr. Z dotacji  MUW/ St. Pruszkow. 71,950.00 118,378.00
koszty pokryte z dotacji PFRON - DPS Brwinów 347,512.77 374,469.66

6,050.00 4,000.00

koszty pokr. z NIW-CRSO na Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 0.00 18,000.00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 4,917,908.51 5,598,230.74

świadczenia pieniężne: 0.00 0.00

0.00

świadczenia niepieniężne 4,917,908.51 5,598,230.74

pielgrzymka niepełnospr. na Jasną Górę 60,862.46 57,800.00

wsparcie WTZ Piaseczno 9,992.03 8,780.43

wsparcie WTZ Deotymy 5,441.12 6,558.88

obóz integracyjno-edukacyjny-O/Łomianki 19,500.00 23,250.00

koszty prowadzenie DR-O Milanówek 1,959,076.79 2,246,594.86

wycieczki, turnusy 20,002.00 70,510.00

koszty prowadzenie  DPS Brwinów 2,829,096.11 3,167,909.57

turnus rehabilitacyjny Jantar 13,938.00 16,827.00

547,508.78 641,864.55

świadczenia pieniężne 0.00 0.00

0.00

świadczenia niepieniężne 547,508.78 641,864.55

działalność oddziałów 49,714.49 43,315.31

pozostałe koszty 326,247.98 333,661.74

działalność statutowa DRO,WTZ i ŚDS pokryta z darowizn. 129,335.13 216,887.62

Działalność statutowa DPS Brwinów pokyta z darowizn 42,211.18 47,999.88

Koszty administracyjne dot. działalności poż.publ.: 29,715.82 32,912.18

- zużycie materiałów i energii 1,414.16 4,938.18

- usługi obce 25,180.22 26,938.00

- podatki i opłaty 174.00 163.00

- pozostałe koszty 2,947.44 873.00

koszty pokr. Z dotacji PFRON za pośr.PCPR - org. 2 wycieczek 
turystycznych

koszty pokr.z dotacji Gminy Milanówek "Świat przyjazny dla wszystkich" 
DRO Milanówek

koszty pokr. z dotacji Urząd Gminy Brwinów-dofin. dowozu ucz., ŚDS 
Podkowa Leśna

koszty pokr. z dotacji Starostwa Pow. Pruszkowskiego - "Św. Patrona DPS 
Brwinów"

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego, 
sfinansowane: z 1%, otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych, 
zbiórek publ., składek czlonkowskich
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2018 2019
Pozostałe koszty 5,217.08 62,502.35

0.00 0.00

0.00 0.00
Inne 5,217.08 62,502.35
c. Koszty finansowe 3,517.86 2,172.51

0.00 0.00

2,931.16 1,906.57

0.00 0.00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 19.79 3.43

0.00 0.00
Inne koszty finansowe 566.91 262.51
Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej nieodpł. 26,449.37 60,638.12
dotacja PFRON - ORT Blizne 0.00 0.00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa 0.00 0.00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy 0.00 0.00

0.00 0.00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne 0.00 0.00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne 0.00 0.00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne-Mikołaj 0.00 0.00
dotacja Pow.Piaseczno- ŚDS Pęchery 0.00 0.00
dotacja Nar.Inst.Wolności- PROO 0.00 0.00
dotacja UMiG Łomianki- obóz integracyjny 0.00 0.00
dotacja UMiG Łomianki- szycie jest proste 0.00 0.00
dotacja UMiG Łomianki- moc św.Mikołaja 0.00 0.00
dotacja PFRON - DRO Milanówek 0.00 0.00
dotacja PFRON za pośr.PCPR - WTZ Milanówek 0.00 0.00

0.00 0.00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących 
się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, 
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów 
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji 
od kredytów inwestycyjnych

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w 
leasing finansowy

dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ 
Piaseczno

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ  
Karolkowa

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ  
Deotymy

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- remont 
WTZ  Deotymy

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-
technologia dostępna - WTZ  Deotymy

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Ulica 
Integracyjna"

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-U.Dz.Wola.- "Aktywne 
soboty"

dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa -  
WTZ Piaseczno

dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wyjazdy integr. -  WTZ 
Piaseczno

dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na 
rzecz zaj.-lekcji integr. -  WTZ Piaseczno

dotacja Gm.Góra Kalwaria -przeciwdziałanie wykluczeniu 
spol. oraz działalność na rzecz integr. i reintegr. 
zawodowej os. niepełnospr. -WTZ Piaseczno       

dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz.-prow.DRO 
Milanówek
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0.00 0.00

dotacja PFRON za pośr.PCPR - org.2 wycieczek turystycznych 0.00 0.00

dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz.-dofin. WTZ Milanówek 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

dotacja Gminy Milanówek - "Świat przyjazny dla wszystkich 0.00 0.00
dotacja NIW - DRO Milanówek 0.00 0.00
dotacja NIW - WTZ Milanówek 0.00 0.00
dotacja Maz. Urz. Wojewódzki/St. Pruszkowskie 0.00 0.00
dotacja PFRON - DPS Brwinów 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
dział.statutowa poż.publ.pokr. z darowizn,1%,skł.czł. 26,449.37 60,638.12

Wynik na działalności statutowej poż.publ. odpłatnej -9,198.15 -6,799.31

Tytuły

stan na 

początek roku obrotowego

358,660.65 0.00

0.00 268,386.76

15,000.00 0.00

300,000.00 300,000.00

575,882.35 575,882.35

60,100.00 60,100.00

1,309,643.00 1,204,369.11

dotacja MUW/Starostwo Grodzisk Maz.-prow.ŚDS Podkowa 
Leśna

dotacja Starostwo Pow. Grodzisk Maz.-dofin. dowozu ucz., 
ŚDS Podkowa Leśna

dotacja Gmina Grodzisk Maz.-dofin. dowozu ucz., ŚDS 
Podkowa Leśna

dotacja Urząd Gminy Brwinów - dofin. dowozu ucz. ŚDS 
Podkowa Leśna

dotacja Starostwo Pow. Pruszkowskiego - "Św. Patrona DPS 
Brwinów"

dotacja z NIW-CRSO na Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich

Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;

koniec roku 
obrotowego

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 
ZZO/000542/07/D+Aneks nr 1 z 11.05.2018  z  PFRON-weksel 
własny in blanco  "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 
ZZO/000628/07/D 08.03.2019  z  PFRON-weksel własny in 
blanco  "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa 

Hipoteka za przekształcenie prawa użytk. wieczyst.w prawo 
własności  nieruchomośco gruntowej w DR-O w Milanówku 
Starosta Grodzisk

zabezpieczenie do kredytu inwestycyjnego zg. z umową 
nr 66/537/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.są: - hipoteka 
umowna do kwoty 300 000,00 zł ustanowiona na 
nieruchomości położonej w Brwinowie, ul. Wiosenna 21, 
woj. mazowieckie, wpisana do KW nr WAIP/00046585/5 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie V 
Wydz. Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność 
Katolickiego Stow. Niepełnosprawnych AW; -cesja praw 
z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości

Oświadzcenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego zg. z 
umową nr ZZO/000452/07/D z dn.30.12.2015r. i Aneksem nr 1 
z dnia 16.05.2017 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - Akt Notarialny Rep. A nr 
2863/2017 z dn. 25.05.2017r. Wierzyciel jest uprawniony do 
wykonania roszczenia do 30.12.2025r.

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 1/PWRMR-
PFRON/2017 z Powiatem Pruszkowski - weksel własny in 
blanco „bez protestu” oraz deklaracja wekslowa
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ZŁ
1.  Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 13,505,824.54

    z tego:
1) przychody ze składek członkowskich 32,083.00
2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego 13,355,108.93
3) pozostałe przychody operacyjne 117,487.38
4) przychody finansowe 1,145.23

2. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 13,430,940.18
   z tego
1)  koszty działalnści statutowej pożytku publicznego 13,333,353.14
2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej pożytku publicznego 32,912.18
3) pozostale koszty operacyjne 62,502.35
4) pozostale koszty finansowe 2,172.51

3. Wynik finansowy brutto (1-2) 74,884.36
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych: 415,318.15

1) dotacja PFRON otrzymana w 2019 r., do wykorzystania w 2020 r. 70,486.36
2) wartość środków trwałych otrzymanych w 2019 r., sfinansowanych dotacjami 22,613.95
3) dotacja otrzymana z PFRON w 2019 r. do wykorzystania w 2020 r.(DRO) 85,096.58
4) dotacja otrzymana z NIW na zakup środków trwałych w 2019 r. (DRO) 27,062.00
5) dotacja otrzymana z NIW na zakup środków trwałych w 2019 r. (WTZ) 71,418.05
6) dotacja otrzymana z NIW na zakup środków trwałych w 2019 r. (ŚDS) 15,866.67

1) dotacja PFRON otrzymana w 2019r. do wykorzystania w 2020r. 85,894.54

4,880.00

8) dotacja PROO na zakup pralnicy (DPS Brwinów) 32,000.00
5. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów -278,439.12

z tego:
1) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-) -48,175.51
2) dotacja otrzymana w 2018 r. , wykorzystana w 2019 r.(-) -32,271.71
3) amortyzacja śr.trwałych sfinansowana z dotacji Urz.Marszałk.(DRO) -1,828.37
4) amortyzacja śr.trw.-samochód z dotacji PFRON/Starostwo (DRO) -24,523.32
5) amortyzacja śr.trw.sfinansowana z dotacji Starostwa Grodziskiego (DRO) -11,333.33
6) dotacja otrzymana w 2018 r. wykorzystana w 2019 r. (DRO) -60,051.93
7) amortyzacja śr.trwałych sfinansowana z dotacji NIW/PROO (DRO) -3,626.75

-200.00
9) dotacja PFRON otrzymana w 2018 r., wykorzystana w 2019 r, - DPS Brwinów -84,408.20

10) amort. Śr. Trwałych sfinansowanych z dotacji Starostwa Pruszkowskiego (DPS) -12,020.00
6.  Przychody podatkowe (1+ 4-5) 13,642,703.57

7. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwałe - łącznie (-) -7,458,670.48
   z tego
1) koszty sfinansowane z dotacji -3,539,058.51
2) amortyzacja środków trwałych i wart. niemat. i prawnych -82,267.63
3) koszty działalności pokryte z dotacji  (DRO) -3,039,351.66
4) amortyzacja śr. trwałych (DRO) -161,699.08
5) koszty działalności pokryte z dotacji (DPS) -514,847.66
6) amortyzacja środków trwałych i wart. niemat. i prawn. (DPS) -121,441.82
7) odsetki od kredytu długoterminowego naliczone i niepobrane (DPS) -4.12

ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ 
OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU 

FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2019

7) przychód z tyt.otrzymania nieoproc. pożyczki 4880,00- stopa % przyjęta wg 
oproc.kredytu 4,88% (Owsiński 100 000,00 zł) -DPS Brwinów

8) amort. samoch. Dacia otrzymanego darow. ujęta w poz. przych. Operacyjnych 
(DPS)
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8. -14,206.50
   z tego
1) zawiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2019 -14,206.50

9. 13,536.19
1) rozwiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2018 (+) 13,530.00

2) odsetki od kredytu długoterminowego naliczone za 2018 r. i niepobrane (DPS) 6.19
10. Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9) 5,971,599.39
11. Dochód/strata podatkowa (6-10) 7,671,104.18
12. Odliczenia od dochodu 7,671,104.18

135,659.06

269,920.54

6,061,719.83

1,203,804.75

13. 0.00
14. Dochód do opodatkowania (11-12) 0.00
15. Podatek dochodowy (poz.14x19%) 0.00
16. Zysk bilansowy netto (poz.3-15) 74,884.36

Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - 
łącznie (-)

Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w ksiągach rachunkowych - 
rozwiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2018 (+)

1) Dochód kościelnych osób prawnych - wolny od podatku na podstawie  art. 17 
ust. 1 pkt 4a

2) Dochód organizacji pozytku publicznego - wolny od podatku na podstawie 
art..17 ust.1 pkt 6c)

3) Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jedn. samorządowych - 
wolne od podatku na pods. art.. 17 ust. 1 pkt. 47

4) Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od 
podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt. 48

Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne 
z celami statutowymi określonymi w art..17 ust.1 pkt 6c) ustawy, w części 
przeznaczonej na działalność statutową
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Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszy własnych

Fundusz statutowy

7,567,861.23     77,280.78 0.00     0.00     0.00     7,645,142.01     

0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     

propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami  za rok obrotowy 2019 kwota

1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów) 0.00

proponowany podział 0.00

nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019 74,884.36

proponowany podział - zwiększenie funduszu statutowego 74,884.36

propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami  za rok obrotowy 2019 kwota

1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów) 0.00

proponowane źródła pokrycia 0.00

nadwyżka kosztów nad przychodami 0.00

proponowane źródła pokrycia: 0.00

stan na początek roku 
obrotowego

zwiększenia z 
zysku za 2018 

r.

zwiększenia 
inne

zmniejszenia 
pokrycie starty za 
2009

zmniejszenia 
inne

stan na koniec roku 
obrotowego

Fundusz z aktualizacji 
wyceny

stan na początek roku 
obrotowego

zwiększenia z 
zysku

zwiększenia 
inne

zmniejszenia 
pokrycie starty

zmniejszenia 
inne

stan na koniec roku 
obrotowego

Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 
obrotowy



Stan śr. z 1% podatku   BO 186,276.91

121,875.87

10,790.00
Stan śr. z 1% podatku   BZ 297,362.78

1 dofin. zakupu pieca ceramicznego 4,050.00
2 refundacja kosztów leczenia 3,240.00
3 usł.transp., wkład własny dot. zadań zleconych 3,500.00

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:
za poprzedni rok obrotowy-um. Nr 754/18 z dn.12.09.2018 r. 13,530.00
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 821/18 z dn.16.09.2019 r. 14,206.50

Warszawa, dn. 25.02.2020 r.

 Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania 
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość śr. z 1% podatku otrzymanych w 
okr.sprawozdawczym
Wysokość środków wydatkowanych w 
okr.sprawozdawczym

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz szacunkowe kwoty przeznaczone 
na te działania

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania głownych 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 w każdej kategorii.  - NIE DOTYCZY

Maria Oleksiak - księgowa                         
     Ilona Bartosiewicz - księgowa

Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes                             
Aleksandra Tyszewicz -Wiceprezes                       
 Łukasz Owczarek - Wiceprezes                   Ilona 
Bartosiewicz - Skarbnik                  Matylda 
Koselska - Sekretarz
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