
TNFORMACJE UZUPELNIAJACE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiqzanfinansowych, w tym z tytulu dluZnych instrument6w finansowych, gwarancji i porgczer'r lub zobowiqzari
warunkowych nieuwzglgdnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiezytelno6ci zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie
zobowiqzania dotyczqce emerytur oraz jednostek powiqzanych lub stowarzyszonych sq ujawniane odrgbnie,

Stowe rEyseen i'e n i e pudfi d B zoh ew$ qza ri f ! na n so.lrych

2) kwota zaliczek i kredyt6w udzielonych czlonkom organ6w administrujqcych, zarzqdzajqcych i nadzorujQcych, ze wskazaniem
oprocentowania, gl6wnych warunk6w oraz wszelkich kwot splaconych, odpisanych lub umozonych, a takze zobowiqzah zaciqgnigtych w
ich imieniu fftulem gwarancji i porgczeh wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty og6lem dla ka2dej kategorii,

Stowar=ysaente nie wry6r9acaln za&i{rek aFi n,e udz*e$a{a kredytdw cz*unk*e'r'l srgandw ndn'l$nistrac.tr$nych,

za rzedEajqcych i nada$rr.rj qq/{h.

4) uzupelniajqce dane o aktywach i pasywach

lria akfiryra Stowar4rszenia sk$adaiq s*q:

AKTYWA TRWATF - Srsdki trwnte 35 69,2.59 zf, w Brm:

- sprz€t refiah**itary.jily 26 4l-S"64El

-komputery 7l-47,3$z*

- kllmetyzacja ? Ll8,75a*

AKfWryg fiffiRoT0\ryE l- 9,33 41"?,4fzl w tyn'I:

- naleinofc*o.d kontrahentdw I 3$8,?l-a{

- frodki pleniqzne tnx kasie 6 753-,094f

- $rodlc! p$eniqane na raf,hunhc|r bankonrych i. E]3 883,1?z{

-koszg roz*frczene w czasie -ilezpieczenia rrrienia 38il,S,ft=*.

hla paryru'*a Stowaraysaenia s[c*adajq s?E:

-fundusz s{ntutor4ry 153 ?*&S5z*

-nadwytka prElirhndnrti'fifrd kosatas'l::* rflku obrotflL{ieqo L 467 44$,fi42{

-Eoilolri eza n* a kotkaterrn F nowe 14,Sl 3, 2 3z{, t{' tyilr :



zahcrqiaaania wehec ksntrahentdw $ 4S8.812t

zobowiqzan ia kvob€c Zt-i5

inre ztrh,sr''l!aaanEa

3 3$2,112*

33&zLzt

-rualicxenEe nriqczyo$*esowe p,qychoddw ido{acje do rox}lczen*a} 3fr0 8,S9,44a[ w tSrm :

pFE*Fd tihd.Zz$l$**445/ftryS Pornocna Dtsli] l-5 354$0zf

pFRfiN Uld.ZZ*/Wm851S51il Czas na Frac6 ?S 8'63,*S"t

FFRSf$ {jMZZSIM3Z8/*ff* Jeste$rny ]S 3?9'8L zt

FFROS t-if"{.ZZSl0SS26*/*T/il S&*{-owa Fraptaf* 1SL g48,5gE*

FFfi SF\$ [..i F,{{.22fi/S*S45 ry*71* 3.]8 3l-5"8,8uf

-bierne rceticeenie migdqyokreso,we koset6w 33 5S3,S4z*

5) informacje o struktuze zrealizowanych przychodow ze wskazaniem 2r6def



Stsrr,*erzyszenie w 2CI15 r,oku .as*qgnqlo przXrchttdy w kw'acEe 2 &7? $54844* j E tegu 2 859 69'9,87e$ stanawiq
przircho.dy statu.towe, a w $rn:

- skladki rulsntffiwskle L5 $'0$.972t

- przychady z dzialafn,a$ci adp{atnej pu:rytku pub*ieenegs,ts ftwaaie 13 584*0a}, na kt6.rq sklada.}q s*g:

u s*u g I asy'stenck* elreha b i $ Ita c3r.i ne l-S 97?"80e*

aplaty ra tnanspcrt na rehah*$ita"qiq 2 4l?,**zl

optaty ea hsarta$nik $tdadzie.la tr-90.60a*

prrych,ody z gtulu lt& pndatku w Xcsro*ie X?l L*2,7S21, z tego:

n'%.Fg*R na snlhlronta

3.% FLin na SW PTSR

l-81 564,43a1

82 9S3,S5el

3.96 pLiR tra Kofo firupy $tdowo{lpEe 6 47s'ffi*

3-"6 PLiR. na Kolo Pruszk*try L5$-4*ef

pr4ychodSr a {gu*u indyw*dua*nycNir,darowixn fEnasottyclr w Lls,scie 69 L3&6"9r*" z tego'r

sd ssdb fizycznych 47 451;6gu{

cd oss!] pnawnrych ?1F?9,&ilzl

dotacje otr4rrnane 1 *1S S7*,4ft2*, w Snt

Faiistwouwy Fundusz R*lrah*€itec.j* #sdh f{iepe{nosprewnycfi 8:4 i-42, n4{

Fd.St, Warszawa l-43 *Z3,3gzl

5a ma rz4d Woj ewodztwa f'*{ aaffniecklego

F{arodowe Centrunr Badan i Rozlaioiu

Fidu4*zka pu4rchcdcw Rad kssztarniaa 2SL4

Frzychody finasowe z tlptutu odsetelq sd lokat hankor,*ych

Foaosta$e przychody operacy.! ne

6) informacje o strukturze koszt6w

L4 83*,80at

34 STS,SSzi

3- 473 fi96*S3z$

l-1ffl*J?a$

? 244,?,ft2*



W 3$L5 ro[<u Stowamyszenfe pcn8as]a u4rdatk$ w r*yso]ccSc* 1 4*4 $?1,282$, z trego 1 ?S,? 734852{ stano"ririq

koszty rea$laacji dzlalaina$cl statutow,ei, e w tyrn:

koszty dzialalna. ci sta.tutovie.! sfinensfiwanre z dctacji l- SLE 87S,4k*, w Slt'l:

kaszty dotacji 5a moreqd u Wa'few*dztwa l!4 az*wieckiego 3.4 83S,*SE*

kasz{i dctaqii l$arodawe [entrum fiedan,* Rcrwoju 34 S75,**a]

kaszty r,ealiaacji driaialnadci c.dp*atnej poeytku puhilicrnega 14 58L.8528, z tego:

kosa,g d otnEii M.St Warsaarsa

kasrry dotars pFRoN :

koszty rehab**ltacj ! spo*ecane.|lasystentn

*eoszty transp,ortu na reha h***tac,!q

koszry wydawanln hr,sartaf nika fdadzie,ia

1"43 fJ3,3EE*

824l-4e*l-Ei

Ll- 7343581

? 567,50"f

rBqfi03l

Kosaty pcnieslene z 3.% padatkLl,F$-iR suh$ssr$a - na zakup lekdw" zahEeg! rehabdlltary.$ne rtaciunarne i tunnusy

uryj azd owe- ra kt.lp sp rzEtu reh* h,FE *tacy.lnegc 2 1* 5?& S9zt

Koszty pon*esieine z lff* podatku OW PTSR - SZ 9*3,*5 z*

na sakslenla lvgarsztety dle chorych icpiekunow, wynagr,*dzenie sp,ecj**lstow, kCIEaty spotlcan !tary.$aedcle

in{egracy_}nych 24 *83"*18+

Koszty aakupu sprrstlt rehabilitacy.$nego z darowlzn od os*h prawnycFt 3l- 6?9,ffiu*

frla koszg admtn*,stracyjne w i*soc*e 117 l-86-3321 sk{adajq slq:

zuiyc*e mrateriald,w den*rgii 4 ?l-8,83e*

uslug- obce

pcdatk* iap*ag

18 54S Slzf

31,ffi2*

urynagradzenla, uhezp*eczenia spo$erene *SwEadrzenia na rze{z pracnwrcitcdw 75 738,862*

an"rorlyzaqla 5 l-75,S62*



kosz,iy Grupy Frtron'***pie 3 7SS"71zt

grozosta$e kose.ty 9' I l-?,5$zl

Data sporzqdzenia:201 6-03-3 1

Data zatwierdzenia:

ilstranta

lmie i nazwisko osoby, K6rej powierzono prowadzenie
ksiqg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowosci

Andrzej Pawliszewski
Bo2ena Jeliiska.
Malgorzata Czapska,
Joanna Okarma,
Aneta Mazurek.
El2bieta Doraczyriska,
Maria Majewska

lmig i nazwisko kierownika jednostki, a jq2eli jednostkq kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich czlonk6w tego organu - na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowoSci
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Druk: MPiPS


