
INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.

TERENOWEGO KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA

UL. PIASKOWA 9E, 65-204 ZIELONA GÓRA

I. Stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zawiązane zostało dnia 11 czerwca

1988, jako oddział krajowego KOPD. W czerwcu 2001 zostało zarejestrowane w Krajowym

Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000023781.

5 listopada 2004r. decyzją Sądu przyznano mu status organizacji pożytku publicznego.

TKOPD prowadzi szeroką specjalistyczną pomoc m.in: pedagogiczną, psychologiczną,

socjalną, logopedyczną w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowe. Prowadzi również Schronisko

dla Matki i Dziecka, całodobowy telefon Zaufania dla osób doznających przemocy domowej. Jest

nastawione na wszechstronną pomoc dziecku krzywdzonemu, a chcąc pomóc dziecku stara się

pomagać całej rodzinie. Stowarzyszenie prowadzi całodobowy telefon zaufania.

Od lutego 2015 roku TKOPD w Zielonej Górze dołączyło do Krajowego Partnerstwa na rzecz

Ochrony Dzieci Przed Przemocą. Zrzesza ono organizacje pozarządowe z całej Polski, które

świadczą pomoc dzieciom krzywdzonym i prowadzą programy zapobiegające problemowi złego

traktowania. W ramach Partnerstwa podejmowane będą działania i wymieniane doświadczenia na

rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Misją TKOPD jest ochrona praw i interesów dziecka i rodziny.

            Przedmiotem przeważającej działalności Stowarzyszenia jest:

87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Władze Stowarzyszenia na dzień 31.12.2019 roku stanowi Zarząd, w skład którego wchodzą:

���� Tomasz Lehman - Przewodniczący

���� Stanisława Grabowska – Wiceprzewodnicząca 

���� Kościuczyk Małgorzata – Wiceprzewodnicząca

���� Marlena Kondycka - Sekretarz

���� Edyta Kowalska – Skarbnik.

Organem nadzorczym jest komisja rewizyjna, składająca się z następujących osób:

� Cieśla Alicja,

� Roszkowska – Cieślińska Alicja,

� Drozdek Grażyna.

Stowarzyszenie skupia obecnie 20 członków.
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II.

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

oraz inwestycji długoterminowych. (zawierający stan tych aktywów na początek roku

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia

wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie

stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia)

Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne

Stan początkowy 0,00 zł 399,00 zł

Umorzenie 0,00 zł 399,00 zł

Nabycie 0,00 zł 0,00 zł

Zbycie 0,00 zł 0,00 zł

Stan końcowy 0,00 zł 0,00 zł

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  0,00 zł.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

uzyskiwania prawa własności budynków i budowli 0,00 zł.

4. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia w roku następnym.

5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie tworzono

6. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności, ze wskazaniem stanu należności na

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

obrotowego – nie aktualizowano.

7. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań

długoterminowych.

8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku - Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań

zabezpieczonych na majątku.

9. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,

także wekslowe -  nie istnieją.

10. Kwota 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
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kategorii – nie dotyczy.

11. O udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – nie dotyczy,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w

przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego,

którą te udziały (akcje) reprezentują – nie dotyczy,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) – nie dotyczy,

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich

udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te

udziały (akcje) reprezentują – nie dotyczy.

III. 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów ( pełnych złotych),

kraj

Działalność nieodpłatna 521.130,57 zł

Działalność odpłata 62.387,67 zł

Działalność gospodarcza 0,00 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie tworzono odpisów

aktualizujących środki trwałe

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie tworzono

odpisów aktualizujących zapasy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub

przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie zaniechano działalności

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie

tworzono,

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa

trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie

dotyczy

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie

wystąpiły

8.  Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił

IV.   Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe - 
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Na początku roku 2019 w Stowarzyszeniu zatrudnionych było 2 pracowników na umowy o

pracę. Sytuacja ta nie zmieniła się w ciągu roku kalendarzowego.

Dodatkowo Stowarzyszenie zatrudniało 23 osoby na umowy zlecenie.

Stowarzyszenie zatrudnia: prawników, psychologów, mediatorów, pedagogów, logopedów,

pracowników socjalnych oraz terapeutów. 

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu

finansowym roku obrotowego - nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych

w sprawozdaniu finansowym - nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki rachunkowości, w tym

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają

one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich

przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale

(funduszu) własnym - nie dotyczy

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy

VI.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych

niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie

finansowe zawiera korekty z tym związane (informacja powinna zawierać również opis

podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację

niepewności) - nie dotyczy

VII.

W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę

sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje - nie dotyczy
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OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przychody Stowarzyszenia wyniosły: 610.136,33 zł.

Z czego:

1. składki członkowskie – 2.600,00 zł,

2. darowizny rzeczowe – 64.065,76 zł,

3. darowizny od osób fizycznych – 22.609,31 zł,

4. darowizny od osób prawnych – 4.590,00 zł,

5. przychody z 1% - 32.914,50 zł, 

6. przychody uzyskane z zadań publicznych – 394.351,00 zł,

7. przychody z działalności gospodarczej – 0,00 zł,

8. pozostałe przychody operacyjne – 26.618,09 zł,

9. przychody z działalności odpłatnej – 62.387,67 zł.

 Koszty Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r wyniosły: 554.753,15 zł

Z czego:

- amortyzacja – 0,00 zł,

- zużycie materiałów i energii – 140.029,81 zł,

- usługi obce – 133.896,86 zł,

- podatki i opłaty – 1.367,80 zł,

- wynagrodzenia – 251.478,77 zł,

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 23.197,04 zł,

- pozostałe koszty rodzajowe – 1.215,36 zł,

- koszty finansowe – 0,00 zł,

- pozostałe koszty operacyjne – 3.567,51 zł.

III. Wynik bilansowy brutto Stowarzyszenia za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r wyniósł:

(+) 55.383,18 zł. Podatek dochodowy wyniósł 0,00 zł.  Strata netto: (+) 55.383,18 zł  

IV. Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. wyniosła: 67.376,27 zł

V. Działalność odpłatną Stowarzyszenie finansowało funduszami pozyskanymi z wynajmu

mieszkań usamodzielnień, prowadzenia mediacji rodzinnych i dopłat do pobytów mieszkanek w

Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

VI. W 2019 roku Stowarzyszenie dostało dofinansowanie na 17 zadań publicznych. Największym
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realizowanym projektem było prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na który TKOPD

uzyskało 220.000 zł. Innymi przykładowymi zadaniami było: prowadzenie telefonu zaufania,

prowadzenie grupy wsparcie dla kobiet – ofiar przemocy, prowadzenie pomocy prawnej i

psychologicznej, praca ze sprawcami przemocy, prowadzenie zajęć dla przyszłych matek.

Działalność opierała się również na prowadzonej działalności odpłatnej, której przedmiotem jest

wynajem mieszkań usamodzielnień oraz po raz pierwszy w ramach w.w. działalności

Stowarzyszenie prowadziło mediacje rodzinne. 

Prowadzono także zwiększone działania mające na celu zwiększeniu przychodu z 1%, co

spowodowało zwiększenie uzyskanej kwoty o ponad 200%.

VII. Na 2020 rok Stowarzyszenie planuje dalsze prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

oraz uzyskanie funduszy na prowadzenie innych zadań. Dodatkowo planowane są do podjęcia

kroki mające na celu uzyskanie funduszy z 1% oraz zwiększeniem przychodów z darowizn.
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