
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

W 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia wymienione powyżej.

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

W 2019 roku nie wystapiły zdarzenia wymienione powyżej.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa to środki pieniążne na rachunku bankowym (w tym na subkoncie) w kwocie 332 420,77zł oraz środki pieniężne w kasie, w kwocie
157,85zł., razem 332 578,62 zł.

Pasywa to środki na funduszu statutowym w kwocie 292 132,44 zł oraz zyski w kwocie 40 446,18 zł; razem 332 578,62 zł.

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

Struktura przychodów w roku 2019:

– składki członkowskie      180,00

– przychody ze zbiórek publicznych     2 170,16

– przychody z tytułu darowizn 22 124,28  

        w tym od osób fizycznych  1350,00

      w tym od osób prawnych  20 774,28

– przychody z 1%    177 454,60

– dotacje    4 000,00

–  pozostałe przychody finansowe     126,77

Razem: 206 055,81

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o strukturze kosztów

– koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabiloitacyjnego   121 519,94

– koszty finansowane ze zbiórek publicznych  (pomoc rodzinie w potrzebie)        2 170,16

– koszty finansowane z darowizn (leki, sprzęt, rehabilitacja, pomoc rzeczowa, zajecia edukacyjne)    7 089,61

– koszty z projektów/dotacji (poradnictwo specjalistyczne)   4 000,00

– pozostałe koszty współorganizacja Jasełek dla podopiecznych ŚDS   700,00

– pozostałe koszty   20 440,76

–  usługi księgowe   1 199,98

        Druk: NIW-CRSO



– usługi bankowe  273,30

– usługi pocztowe    295,80

– reklama  3 075,00

– koszty na zakup odzieży, opału, żywności  4 845,08

Razem:  165 609,63 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy powstaje głównie z wpłat 1% podatku od osób fizycznych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych. Przekazywany
jest na cele pożytku publicznego związane z leczeniem, rehabilitacją, edukacją, pomocą ubogim. Podopieczni Stowarzyszenia gromadzą środki
na zakup np.protez, samochodów dostosownaych dla niepełnosparwnych, sprzętu rehabilitacyjnego, terapii komórkami macierzystymi.

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

Przychody z 1% wyniosły  177 454,60 zł. Koszty poniesione z 1% stanowią kwotę 151 343,09 zł i yły przekazane na: leczenie,rehabilitację,
zakup sprzętu, zakup odziezy,opału, żwynosci dla potrzebujaych, na usługi księgowe, bankowe, pocztowe, reklamę, wynagrodzenia
specjalistów,

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 ma takich informacji.

Data sporządzenia: 2020-05-27

Data zatwierdzenia: 2020-07-07

Małgorzata Nestorowicz Biuro Rachunkowe Laura Mieczkowska

Bożena Anacka-Olszewska prezes 
Jolanta Puszko wiceprezes 
Monika Oleszkiewicz-Adamska skarbnik 
Marianna Wilk sekretarz

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
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