
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I SPEKTRUM AUTYZMU "TERAZ MY" UL.
SUCHOGÓRSKA 98 41-936 BYTOM BYTOM ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 - 31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości , a w szczególności:

1.środki trwałe:

a/ wyceniane wg cen nabycia netto ( bez podatku VAT ) w przypadku zakupów inwestycyjnych, lub powiększonych o koszty zakupu, montażu
itp. w przypadku inwestycji. 
b/ przy umarzaniu środków trwałych przyjęto następującą zasadę: 
dla środków trwałych nabywanych w roku obrotowym o wartości do 10000,00 umarzane są w wysokości 100% w m-cu oddania do
użytkowania; 
dla środków trwałych nabywanych o wartości powyżej 10 000,00- zł stosuje się metodę 
liniową zgodnie z tabelą stawek amortyzacyjnych stosownie do Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami.
c/ nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli.
2 wartości niematerialne i prawne
umarzane są w okresie od 2 do 5 lat stosownie do Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych
3 długoterminowe aktywa finansowe nie dotyczy 
4 materiały i towary nie dotyczy
5 wyroby gotowe i półfabrykaty nie dotyczy 
6 produkcja w toku nie dotyczy 
7 należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
8 krótkoterminowe aktywa finansowe w wartości nominalnej 
9 środki pieniężne wg wartości nominalnej
10 kapitały wg wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe jest zgodne z art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji
porównawczej

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12
kolejnych pełnych mięsięcy kalendarzowych i obejmuje: Informacje do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2020 rok, Bilans za okres
01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020-31.12.2020 sporządzony na
dzień 31.12.2020

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-06



Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Aneta Kocot
Agnieszka Wyszomierska 
Małgorzata Włudzik 
Daria Winczirsz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-06



Rachunek zysków i strat

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Aneta Kocot Agnieszka Wyszomierska

Daria Winczirsz

ZABURZENIAMI ROZWOJU I SPEKTRUM 
AUTYZMU "TERAZ MY"
41-936 BYTOM
UL. SUCHOGÓRSKA 98 
0000691228

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok

1 2 3 4

A. 63 417,84 36 098,83

I. 0,00 0,00

II. 63 417,84 36 098,83

III. 0,00 0,00

B. 61 603,69 35 551,54

I. 0,00 0,00

II. 61 603,69 35 551,54

III. 0,00 0,00

C. 1 814,15 547,29

D. 0,00 490,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 490,00

G. 0,00 0,00

H. 1 814,15 1 037,29

I. 12,00 0,00

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 1 826,15 1 037,29

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 1 826,15 1 037,29

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

2021-09-06



BILANS

Aneta Kocot Agnieszka Wyszomierska

Daria Winczirsz

ZABURZENIAMI ROZWOJU I SPEKTRUM 
AUTYZMU "TERAZ MY"
41-936 BYTOM
UL. SUCHOGÓRSKA 98 
0000691228

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 

AKTYWA

A. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 6 215,52 9 180,05

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 2 360,00 5 530,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 333,77 2 955,03

IV. 521,75 695,02

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 6 215,52 9 180,05

PASYWA

A. 5 780,72 6 818,01

I. Fundusz statutowy 900,00 900,00

II. 0,00 0,00

III. 3 054,57 4 880,72

IV. Zysk (strata) netto 1 826,15 1 037,29

B. 434,80 2 362,04

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 434,80 2 362,04

IV. 0,00 0,00

PASYWA razem 6 215,52 9 180,05

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

2021-09-06



Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego
za rok 2020

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-06

Kraj          POLSKA

Gmina BYTOM

Powiat BYTOM

Ulica UL. SUCHOGÓRSKA Nr domu 98 Nr lokalu 

Kod pocztowy 41-936 Poczta BYTOM Nr telefonu 607165389

Nr faksu E-mail fundacja.terazmy@gmail.com Strona www www.fundacja-terazmy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2017-08-21

2019-10-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36804391000000 6. Numer KRS 0000691228

Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Wyszomierska TAK

TAK

Daria Winczirsz TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Biernacka TAK

TAK

Sekretarz RN TAK

"TERAZ MY"

2021-09-06 1



3.2. 

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

publicznego

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1., na 

organizacja 

sprawozdawczym

autyzmu oraz ich rodzin. 
W 2020

wsparcia dla rodziców naszych beneficjentów. Z terapii w roku 2020 39

- Aparat Audio Trainer 3000

-laptop 

Remont pomieszczenia do terapii SI

43 w Bytomiu. Wolontariusze 

dydaktycznych. 

w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

105

0
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5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp.

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1
sklasyfikowane 85.59.B

dla dzieci jak i ich rodziców.

3000.

wykupienie licencji 

4.2. 

Lp.

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1

Wspieranie, organizowanie i prowadzenie 

szeroko

osób z autyzmem i spektrum autyzmu oraz ich 
rodzin. 85.59.B
Regularne prowadzenie terapii grupowych 

psychologiem i terapeutami w celach 

zdalnej.
Wykorzystanie zakupionych programów 
edukacyjno - terapeutycznych do pracy zarówno 
stacjonarnej jak i zdalnej.
Porady i konsultacje dla rodziców.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

d) koszty administracyjne

1

Lp. Numer Kodu (PKD)

1 85.59.B

85.59.B

 w okresie sprawozdawczym

2021-09-06 4



ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
0 osób

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 Laptop do zestawów multimedialnych

W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

2021-09-06 5



0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

9 osóbsprawozdawczym

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 

sprawozdawczym

Lp Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje

2021-09-06 6



lub imiona i nazwiska osób 
Agnieszka Wyszomierska 2021-09-06
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Informacja dodatkowa

1. 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

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem

oprocentowania, głównych 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 dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

9498,83 zł - darowizny od osób fizycznych

26600,00 zł - inne przychody ( odpłatna działalność terapeutyczna)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty wg rodzajów :

- wynagrodzenia - 21.570,00 zł

- zakupiony sprzęt terapeutyczny - 9.881,18  zł

- zużycie materiałów i energi -  751,27 zł

- usługi obce - dotyczące terapii -  3.349,09 zł 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 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

Wyposażenie-zestaw multimedialny dla nauczycieli - 4.815,36 

Laptop do zestawów multimedialnych - 1.450,94

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik

finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-06



Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Aneta Kocot

Agnieszka Wyszomierska 

Małgorzata Włudzik 

Daria Winczirsz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-06
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