
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 statutowej                                    9.554,50

- 1% podatku                                                                                            3.008,50

- darowizny osób fizycznych                                                                     1.950,00

- wpłaty firm                                                                                              1.300,00

- składki członkowskie                                                                                  696,00

- środki PFRON                                                                                         2.600,00

Przychody z odpłatnej działalności statuowej                                              0

Ogólem przychody                                                                                    9.554,50

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej                          8.985,45

- impreza integracyjna "Zakęcone lato"                                   4.508,15  (1% - 408,00 )

- zakup sprzetu multimedialnego                                            3.583,30  (1%)

- występ aktora teatru iluzji                                                        400,00  (1%)

- świadczenia rzeczowe (zakup słodyczy)                                  320,00

- koszty administracyjne i inne                                                   170,00

Koszty odpłatnej działalności statutowej                                      0

Koszty ogólem                                                                           8.985,45

4.391,30  kosztów działalności sfinansowano ze środków pochodzących z 1%
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6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy zwiększa się 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 stowarzyszenia przeznaczane na działania szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej
i medycznej osób niepełnosprawnych. Dlatego pozyskane środki wykorzystano na sfinanowanie występu aktora teatru iluzji, który odbył się na
wolnym powietrzu na terenie DPS Kobyla Góra, dzięki temu w przedstawieniu mogła uczestniczyć większość mieszkańców DPS. W 2021
roku zorganizowano imprezę plenerową "Zakręcone lato" podczas której odbyły się m.in. pokaz mody letniej, występy karaoke, pokazy
taneczne i inne konkursy. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny, w celu prowadzenia spotkan kinowych dla osób niepełnosprawnych -
mieszkańców Domu. Wskazane zadania przyczyniają się do rozowoju aktywności fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych. Poprzez
nawiązywanie relacji w środowisku lokalnym, uczestnictwo w spotkaniach kulturalno - integracyjnych, udział w zajęciach i przedstawieniach,
osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z życia społecznego, co jest  szczególnie ważne w okresie ograniczeń pandemicznych.
Wszystkie te zadania są niezbędne do pełenego rozwoju 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

Data sporządzenia: 2022-03-18

Data zatwierdzenia: 2022-03-30
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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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