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Przyjęte zasady ( politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 
aktywów i pasywów ( w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), 
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata  
informacje z nich wynikające były porównywalne.  Sprawozdanie finansowe sporządzone na 
podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
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Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonana według ceny 
nabycia. Należności i zobowiązania wycenione w kwotach wymaganej zapłaty. Środki 
pieniężne wycenione według wartości nominalnej.Składniki majątku o przewidzialym okresie 
użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł umarza się 
jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.Do środków trwałych używanych stosuje się 
indywidualne stawki amortyzacji. W jednostce oboiązuje podział kosztów na statutowe i 
administracyjne. Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są 
bezpośrednio na koszty działalności statutowej, natomiast koszty administracyjne odnoszone 
są bezpośrednio na kanto kosztów administracyjnych. W przypadku kosztów wspólnych np. 
energii elektrycznej, gazu, czynszu i innych mediów dzielone są według klucza udziału 
powierzchni do realizacji działań statutowych o administracyjnych w powierzchni ogółem.
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Zysk jednostki za 2018 rok wynosi 56764,99 zł Przychody działalności statutowej wynoszą 
1616548,82 zł z tego : przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 
1298673,24 ; przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 309750,60 oraz 
przychody z pozostałej działalności statutowej 8124,98.Informacja o strukturze zrealizowanych 
przychodów ze wskazaniem źródeł: 1) Dotacje 1298673,24 zł 2)wpłaty rodziców za 
przedszkole 166573 zł 3) wpłaty rodziców za żywienie 111959,55 zł 3) wpłaty rodziców za 
zajęcia dodatkowe przedszkolaków 31218,05zł 4) darowizny 4290,06 zł 5) darowizny 1% 
3555,40 zł 6) przychody operacyjne 818,81 zł 7) składki członkowskie 279,52 zł .
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY 
ŁÓDŹ-BAŁUTY

31.12.2018

0,00

245 446,32

232 154,82
13 291,50

-125 419,08
-278 321,40

96 137,33
56 764,99

370 865,40

370 865,40

245 446,32

0,00

44 227,36

37 529,21
6 698,15

-182 184,07
-393 584,50

115 263,10
96 137,33

226 411,43

226 411,43

44 227,36

245 446,32 44 227,36

2018 2017

zł



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY 
ŁÓDŹ-BAŁUTY

01.01.2018 - 31.12.2018

zł

2018

1 616 548,82

1 298 673,24

309 750,60

8 124,98
1 537 222,50

1 298 673,24

238 549,26

0,00

79 326,32

0,00

15 222,33
64 103,99

818,81

7 128,83

0,00

1 028,98

56 764,99

56 764,99

2017

1 550 560,74

1 254 759,64

288 179,00

7 622,10
1 454 156,62

1 253 492,64

4 722,91

195 941,07

96 404,12

0,00

3 718,34
92 685,78

9 993,49

6 087,21

0,76

455,49

96 137,33

96 137,33
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56 764,99

1 617 368,35

0,00

0,00

1 560 603,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 137,33

1 560 554,99

0,00

0,00

1 464 417,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.
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NAZWA ORGANIZACJI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Dzielnicowy Łódź -Bałuty  NIP 726-15-68-602

Informacja dodatkowa za 2018 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg.cen nabycia
zobowiązania i należności wg.kwot wymagalnych

środki pieniężne wartość nominalna

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

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0,00 

1 c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych
Nie uwzględniono w 

Bilansie Rachunku wyników
0,00 0,00
0,00 0,00

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe
Razem 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec 
roku 
obrotowego

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

620 285,19 20 893,50 641 178,69
620 285,19 20 893,50 641 178,69
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2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

2 c. Grunty użytkowane wieczyście

Stan na początek roku obrotowego
Zmiany w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowegoZwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00
Wartość 0,00

2 d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego
Zmiany w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowegoZwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem 0,00 0,00

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego
Zmiany w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowegoZwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0,00 0,00

Stan na koniec 
roku 
obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(netto)

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

620 285,19 20 893,50 641 178,69
620 285,19 20 893,50 641 178,69 584 734,48 620 285,19

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

3 848,02 3 848,02
3 848,02 3 848,02

Stan na koniec 
roku obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

(netto)

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(netto)

3 848,02 3 848,02
3 848,02 3 848,02 3 848,02
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2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
a. udziały i akcje 0,00 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00
c. udzielone pożyczki 0,00 0,00

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

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00

2 h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

 Należności z tytułu

okres wymagalności
Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 0,00 0,00
2. podatków 0,00 0,00
3. środków od  ZUS 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00
6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

3 848,02 3 848,02

3 848,02 3 848,02

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

13 016,00 7 860,50 7 860,50 13 016,00

13 016,00 7 860,50 13 016,00
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2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań
Razem 0,00 0,00

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Tytuły

stan na 

początek roku obrotowego

0,00 0,00

0,00 0,00

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

53 226,38 25 817,17 53 226,38 25 817,17
8 523,30 4 428,83 8 523,30 4 428,83

106 325,38 98 301,86 106 325,38 98 301,86

35 692,32 53 307,22 35 692,32 53 307,22
203 767,38 181 855,08 203 767,38 181 855,08

koniec roku 
obrotowego

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
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2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły

stan na 

początek roku obrotowego

zasądzone a nieopłacone nawiązki sądowe

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie  
WTZ
Przedszkole

Ogółem

2
Wyszczególnienie Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

koniec roku 
obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
(wyszczególnienie wg tytułów)

307 437,97
479 117,69

786 555,66

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. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
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3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 
Składki brutto określone statutem 0,00

a. Przychody z działalności statutowej 
Składki brutto określone statutem 0,00

działalność odplatna 

Pozostałe przychody określone statutem
pozostałe przychody
pozostałe przychody operacyjne 818,81

3

0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
Inne:

3 c. Przychody finansowe 0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek

Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe  -        

1 617 367,63

Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 1 298 673,24

Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 1 298 673,24

Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego 309 750,60

8 124,98
8 124,98

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, 
środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych

Odsetki od posiadanych papierów 
wartościowych
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4 a. Informacje o strukturze kosztów

świadczenia pieniężne:
koszty działalnosci statutowe nieodpłatnej
koszty działalności statutowej odpłatnej

Pozostałe koszty (nie wymienione w wyżej 0,00

Koszty administracyjne:
świadczenia pieniężne:
zuzycie materiałów i energii 0,00
usługi obce 0,00
podatki i opłaty

amortyzacja
pozostałe koszty 0,00
Pozostałe koszty (nie wymienione w wyżej 0,00
świadczenia niepieniężne: 0,00

0,00

4 c. Koszty finansowe

1028,98

Inne koszty finansowe- opłaty za przelewy

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia 0,00
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 1 560 602,64

1 390 707,95
1 298 673,24

69 683,55
pozostałe koszty działalnosci statutowej 
nieodpłatnej 22 351,16

168 865,71
168 865,71

wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i 
świadczenia 168 865,71

1 028,98

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
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację 
zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków 
trwałych przejętych w leasing finansowy

-182 184,07
56 764,99
56 764,99

-125 419,08
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5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej
w tym:
WTZ 566,89
Przedszkole
Zarząd

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły

stan na 

początek roku obrotowego
1. gwarancje 0,00
2. poręczenia 0,00
3. kaucje i wadia 0,00
4. inne zobowiązania
Razem

56 764,99
56 764,99

72 248,11
-16 050,01

koniec roku 
obrotowego

226 411,43 370 865,40
226 411,43 370 865,40


