
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 dotyczy

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

Organizacja nie udzielała 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. Informacja dot. środków trwałych

 

 

ŚRODKI TRWAŁE

 

      

  WARTOŚC BRUTTO

l.p. wyszczególnienie BO zwiększenia zmniejszenia BZ

      

      

1 środki trwałe           908
857,19   

          644
513,68   

                       
-     

       1 553
370,87   

      

2 wartości niematerialne i
prawne

              4
071,29   

              1
986,45   

                       
-     

              6
057,74   

      

3 środki trwałe w budowie           190
000,01   

          251
051,19   

          369
485,20   

            71
566,00   

      

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



      

 RAZEM       1 102
928,49   

         897
551,32   

         369
485,20   

      1 630
994,61   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

  UMORZENIE

l.p. wyszczególnienie BO zwiększenia zmniejszenia BZ

      

      

1 środki trwałe     708 154,26       174 033,95                    -         882 188,21   

      

2 wartości niematerialne i
prawne        4 071,29          1 986,45                    -            6 057,74   

      

3 środki trwałe w budowie                  -                      -                      -                      -     

      

      

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



 RAZEM    712 225,55      176 020,40                   -        888 245,95   

      

 

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. Informacja o strukturze i źródłach przychodów statutowych

Na przychody statutowe  Stowarzyszenia składają się:

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

  

   

l.p wyszczególnienie przychody

   

z działalności nieodpłatnej

1 Darowizny pieniężne w tym:                122 934,29   

 - od osób fizycznych                  57 523,17   

 - od osób prawnych                    3 968,17   

 - organizacje pozarządowe                  40 470,00   

 - z tyt. wyroków sądowych                  20 972,95   

   

2 Darowizny rzeczowe                   4 416,14   

3 Darowizny z Banku Żywności                   4 915,00   

4 Dofinansowanie ze źródeł publicznych                115 593,82   

 PUP                  77 433,08   

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



 PFRON                  38 160,74   

   

5 Dotacje             4 084 275,07   

 - dotacja oświatowa             2 789 687,30   

 - dotacja Urzędu Gminy - ŚDS                967 983,00   

 - projekt Asystent                294 921,77   

 - projekt Aktywniej Razem                  31 683,00   

   

6 1% podatku                   9 207,20   

7 zbiórki publiczne                      502,51   

8 składki członkowskie                   2 550,00   

9 Tarcza               206 660,16   

10 pozostałe przychody                   1 779,41   

   

 razem            4 552 833,60   

   

z działalności odpłatnej

   

1 wpłaty rodziców                322 143,00   

   

   

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



 OGÓŁEM PRZYCHODY             4 874 976,60   

   

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

l.pl wyszczególnienie koszty
1 amortyzacja 176020,40
2 zużycie materiałów 337369,79
3 usługi obce 518459,04
4 podatki i opłaty 5338,54
5 wynagrodzenia 2869471,48
6 ubezpieczenia i inne świadczenia 497141,48
7 media 117751,42
8 paliwo 7298,48
9 pozostałe koszty 20275,29
10 pozostałe koszty NKUP 973,79
 RAZEM KOSZTY WG. RODZAJU 4550099,71
11 koszty sprzedaży 282688,73
12 koszty finansowe 5279,02
13 koszty operacyjne 29620,61
 razem pozostałe koszty 317588,36
 OGÓŁEM KOSZTY 4867 688,07

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

L.P nazwa BO zwiększenia zmniejszenia BZ
1 kapitał podstawowy 179 309,09 - - 179 309,09
2 wynik finansowy za rok obrotowy 225 147,40 429 510,53 225 147,40 429 510,53
3 wynik finansowy z lat ubiegłych 152 253,78 225 147,40 437 251,75 -59 850,57
 OGÓŁEM 556 710,27 654 657,93 662 399,15 548 969,05

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 Stowarzyszenia z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w roku 2020, 9207,20 zł. Stowarzyszenie nie
poniosło żadnych kosztów związanych z powyższym przychodem. Powyższe przychody zostaną przeznaczone na zakup samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych w następnym okresie sprawozdawczym.

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

- zatrudnienie i płace

        - stan zatrudnienia na dzień bilansowy ( w etatach)    53,35

       - przeciętne zatrudnienie w roku ( w etatach)             56,05

       - średnie wynagrodzenie                                        5 262,00 zł
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- dotacja na kapitał obrotowy - z uwagi na wyjątkową sytuację społeczną i gospodarczą kraju, spowodowaną pandemią otrzymało wsparcie
Polskiej Agencji Przedsiębiorczości w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 w kwocie 206 660,16 zł

- dotacja oświatowa 2013

decyzję Prezydenta Miasta Radomia, Stowarzyszenie zostało zobowiązane do zwrotu dotacji oświatowej za rok 2013, wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 272810,75zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia 31.01.2013r. 

- Podatek dochodowy 

lp. wyszczególnienie kwota
1. koszty utrzymania transportu 961,60
2. usługi odpłatne 100
3 pozostałe 12,19
 razem 1073,79
 wymiar podatku 19%
 kwota podatku (po zaokrągleniu) 204

- podział zysku- zysk na działalnosci Stowarzyszenia w kwocie 429 306,53 zł ( słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześć
złotych pięćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na bieżące cele statutowe Stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Marzena Marcińczak Dagmara Janas, Bożena Figura, Sylwia Mordka

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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