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 ma takich zobowiązań.
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 ma takich działań; ani kadra Zarządu, Komisji Rewizyjnej czy członkowie zwyczajni nie pobierają zaliczek, nie korzystają z pożyczek,
kredytów czy innych form korzystania ze środków finansowych lub materialnych organizacji.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
aktywa:
środki pienięne na rachunku bankowym 291815,00zł
środki pieniężne w kasie 49,96zł
należności budżetowe 10,00zł
należności 257,48zł
pasywa:
fundusz statutowy 238464,39zł
zysk 53668,05zł
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
Informacje o strukturze przychodów
– składki członkowskie: 300,00
– przychody ze zbiórek publicznych: 3 655,73
– przychody z tytułu darowizn: 6 844,00
– przychody z 1%: 273 641,01
– darowizny na Jasełka 2018: 3 600,00
– dotacje: 4 000,00
– pozostałe przychody finansowe : 106,17
Razem: 292 146,91

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacja o strukturze kosztów
– koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu itp. 210 581,58
– koszty finansowane ze zbiórek publicznych 3 655,73
– koszty finansowane z darowizn 7 897,07
– koszty z projektów/dotacji 4 000,00
– pozostałe koszty Jasełka 3 200,23
– pozostałe koszty 8 723,06
– usługi księgowe 0,00
– usługi bankowe 169,90
– usługi pocztowe 251,29
– Razem: 238 478,86

Druk: NIW-CRSO

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy tworzy się ze skałdek członków stowarzyszenia oraz darowizn, dotacji, wpływów z 1%, ze zbiórek publicznych.
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
kwota uzyskana w 2018 roku z 1% podatku to 273641,01 zł
koszty poniesione z 1% to 219725,83zł, poniesione na:
- leczenie, rehabilitacja oraz zakup sprzętu leczniczo-rehabilitacyjnego 210581,58zł
- współorganizowanie imprez dla społeczności lokalnej oraz wsparcie ubogich 8723,06 zł
-koszty administracyjne 421,19zł
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 występują.
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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

