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
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa jednostki stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym. Pasywa to fundusz statutowy oraz wyniki finansowe.
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 z nieodpłatnej działalności statuowej
- 1% podatku

20.957,40

4.767,10

- darowizny osób fizycznych 5.580,00
- wpłaty firm 4.000,00
- składki członkowskie 672,00
- dofinansowanie z Powiatu /środki PFRON/

4.000,00

- inne wpłaty 900,00
- darowizna rzeczowa 1038,30
Przychody z odpłatnej działalności statutowej

500,50

/wpłaty uczestników spotkania/
Ogółem przychody

21.457,90

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności stautowej

24.508,71

- biegi i mistrzostwa osób niepełnosprawnych 3.824,29 / w tym 1% 1.024,31/
- spotkanie rodzin i przyjaciół 11.726,12 / w tym 1% 2.749,17/
- zakup materiałów i usług - altatna rekreacyjna 5.751,80 / w tym 1% 4.713,50/
- wyposażenie terapii zajęciowej - montaż szafy 2.600,00 / w tym 1% 2.600,00/
- koszty administracyjne i inne 606,50
Koszty odpłatnej działalnosci stautowej 500,50
/spotkanie integracyjne w dyskotece/
Koszty ogółem 25.009,21
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/ 11.086,98 kosztów dzialalności sfinansowano ze środków pochodzących z 1% /
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statuowy zwiększa sie o zysk z roku poprzedniego.
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
Środki pochodzące z 1% są zgodnie ze statutem stowrzyszenia przeznaczane na działania szeoko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej i
medycznej osób niepełnosprawnych. Dlatego pozyskane środki wykorzystano na potrzeby organizacji mistrzostw osób niepełnosprawnych,
spotkania integracyjnego dla rodzin i przyjaciół mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, doposażenie pomieszczenia terapii zajęciowej oraz na
zakup materiałów i usług potrzebnych do budowy rekreacyjnej altany ogrodowej dla osób niepełnosprawnych. Wskazane zadania przyczyniają
się do rozwoju aktywności fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych. Poprzez rywalizacje sportową, nawiązywanie realacji w środowisku
lokalnym, uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych oraz udział w zajęciach terapeutycznych osoby niepełnosprawne stają się równorzędnymi
członkami społeczeństwa. Wszystkie te zadania są niezbędne do pełenego rozowju fizycznego, psychicznego i społecznego tych osób.

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 dotyczy
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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
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