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
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
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
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Aktywa trwałe
2. I WNiP
BO 174 389,35

zwiększenia 0,00

BZ 174 389,35

BO umorzenie 174 389,35 zwiększenie 0,00

BZ 174 389,35

1. II Środki trwałe
BO 2 829 808,74

zwiększenia 0,00 zmniejszenia 16 399,99 BZ 2 813 408,75

BO umorzenia 1 272 942,92 zwiększenia 77 425,60 zmniejszenia 13 678,41 BZ 1 336 690,11
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Składki członkowskie
8 783,20
Wpłaty 1% podatku
384 075,70
Dotacje i subwencje
5 956 152,82
Pozostałe przychody statutowe 1 348 671,10
Darowizny
27 170,49
Pozostałe przychody operacyjne 30 248,36

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenia z narzutami
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Amortyzacja
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty

5 691 079,21
546 057,37
1 197 288,42
77 425,60
16 168,04
209 612,28

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018 w wysokości 349 037,51 oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 120 829,46zł
została przeniesiona na fundusz statutowy.
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
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Suma uzyskanych przychodów z tytułu 1% wynosi 384 075,70zł, poniesionych kosztów 414 717,99zł. Środki z 1% podatku dochodowego
zostały wydatkowane na nieodpłatną działalność statutową organizacji
1. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych - środki na remont i inwestycje. Prace remontowo inwestycyjne w budynku
przy ul. Drzymały 32/7 polegały na przeprowadzeniu całkowitej wymianie instalacji elektrycznej instalacji sanitarnej, przebudowie łazienki,
renowacji podłóg i drzwi drewnianych, i całkowitym remoncie pomieszczeń mieszkalnych, oraz zakupie ceramiki sanitarnej, mebli, wyposażenia
łazienki i kuchni. Roboty inwestycyjne w obiekcie przy ul. Walczaka 1, finansowanie prac zaplabnowanych w budynku zgodnie z projektem na
przebudowę. - 197 737,75zł.
2. Modernizacja kotłowni w budynku ul. Walczaka 1. W obiekcie znajduje się Ośrodek ReHabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, w
którym realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wymieniono instalację CO i
zakupiono nowy Piec CO - 89 790,00zł..
3. W jednostkach organizacyjnych PSONI realizowany jest projeky współfinansowanyu z PFRON pn. "Rehabilitacja Osób
Niepełnosprawnych szansą na godną przyszłosc". W ramach tego zadania prowadzimy zajęcia z kynoterapii, hipoterapii, logopedii, terapii
Biofeedback i terapii metodą Tomatis - udziała własny - 15 248,18zł.
4. Pozostałe koszty ogólem to wydatki na udział własny w mniejszych realizowanych przez Koło projektach, koszty mediów i czynsze
Mieszkania Chronionego "W Kamienicy", zakup środków czystości, utrzymanie busa dowożacego uczestników placówek na zajecia i inne
wydatki związane z bieżącą działalnością statutową - 111 942,06zł.

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

