
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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń  lub zobowiązań warunkowych
nieuwzgędnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe opisane są w części 3 uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 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

   wartość brutto   
l.p wyszczególnienie BO ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA BZ
1 środki trwałe 1 553 370,87 307 043,14 31 866,99 1 828 547,02
2 wartości niematerialne i prawne 6 057,74 - - 6 057,14
3 środki trwałe w budowie  71 566,00 172 447,50 233 743,00 10 270,50
 RAZEM 1 690 994,61 479 490,64 265 609,99 1 844875,26
 wyszczególnienie  UMORZENIE   
l.p  BO zwiększenia zmniejszenia BZ
1 środki trwałe 882 188,21 291 076,37 17 341,80 1 155 922,78
2 wartości niematerialne i prawne 6 057,74 - - 6057,74
3 środki trwałe w budowie - - - -
RAZEM  888 245,95 291 076,37 17 341,80 1 161 980,52

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

Przychody statutowe Stowarzyszenia:

1. Darowizny oieniężne, w tym:     164 926,59 

- od osób fizycznych                  17 741,99

- od osob prawnych                   66 768,32

- organizacje pozarządowe       11 700,00

- z tyt. wyroków sądowych        15 916,28

- MOWES                                   52 800,00

2. Darowizny rzeczowe              13 686,74

3. Darowizny z Banku Żywności     5638,76

4. Dofinansowanie ze źródeł publicznych        211 045,98

- MOPS                                                               19 000,00

- pfron                                                             184  045,98

-Urząd Marszałkowski                                        8 000,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



5. Dotacje                                                       5 415 155,99

- dotacja oświatowa                                       2 410 087,80

- dotacja z Urzędu Gminy ŚDS                       1 030 184,00

- projekt Asystent                                             140 509,26

- projekt Aktywniej Razem                                 83 133,00

- projekt Asystent Ministerstwo                    1 064 669,58

- projekt opieka wytchnieniowa                      686 572,35

6. 1% podatku                                                    13 775,20

7. zbiórki publiczne                                           32 212,88

8. składki członkowskie                                        1600,00

razem                                                             5 858 042,14       

z działaności odpłatnej

1. wpłaty rodziców                                           356 281,48           

z działaności gospodarczej                           674 594,79

pozostałe przychody finansowe                           41,97

pozostałe przychody operacyjne                        34 721,76

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. amortyzacja                                                    291 076,37

2. zużycie materiałów                                         458 625,10

3. usługi obce                                                     720 107,42

4. podatki i opłaty                                                  8 142,20

5. wynagrodzenia                                             4 421 103,60

6.  ubezpieczenia i inne świadczenia                   618 139,84

7.  media                                                              147 213,98

8. paliwo                                                                19 582,75

9 pozostałe koszty                                                 21 766,94

10. pozostałe koszty NKUP                                      1 599,45

RAZEM KOSZTY WG. RODZAJU                           6 707 357,65

11. koszty sprzedaży                                                   432 737,59

12. koszty finansowe                                                      6 614,21

13 koszty operacyjne                                                  137 248,32

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY                                  576 600,12

OGÓŁEM KOSZTY                                                   7 283 957,77

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17



 

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 429 306,53 - 360 697,63 429 306,53 -360 697,63
3 wynik finansowy z lat ubiegłych -59 850,57 429 306,53 2 848,00 366 607,96
 OGÓŁEM 548 765,05 68 608,90 432 154,53 185 219,42

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 wyniosły w roku 2021 13 775,20 zł. Stowarzyszenie przeznaczyło środki na zakup samochodu do przewozu
niepełnosprawnych uczestników oraz kosztów związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu.

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 51,56 etatów

- przeciętne zatrudnienie w roku       51,12 etatów

- średnie wynagrodzenie                    7.207,07 zł

- Z uwagi na wyjątkową sytuację społeczną i gospodarczą kraju, spowodowana pandemią Stowarzyszenie otrzymało w roku 2021 subwencję
w kwocie 147 452,00 ( słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote). 

- Stowarzyszenie w 2021r. dokonało zwrotu części niewykorzystanej dotacji ( zaliczonej do pozostałych kosztów operacyjnych) otrzymanej na
realizację projektu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2019-2020, realizowanego w roku 2019 w kwocie 77 694,12 (
słownie: siedemdziesiąt siedem sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 12/100)

Podatek dochodowy

1. koszty utrzymania transportu           1 122,68

2. pozostałe                                          1 098,57

razem                                                    2 221,25

wymiar podatku                                         19%

kwota podatku (po zaokrągleniu)            422,00

Data sporządzenia: 2022-06-20

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Paulina Papis Janas Dagmara, Bożena Figura, Magdalena Wieczorek

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-17
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