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 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 na koniec roku
obrotowego

Środki trwałe
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu
2. budynki,
3. środki transportu
4. urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe
Razem
Podział zapasów

57.600,00
1.755.647,96
70.051,89
3.771,03
1.887.070,88

Stan na koniec roku obrotowego

1. żywność
2. środki czystości
3. paliwa
Razem

Podział środków pieniężnych
1. środki pieniężne w kasie
2. środki pieniężne na rachunku bankowym
Razem

9.154.,88
20.469,54
679,80
30.304,22

Stan na koniec roku obrotowego
15.090,98
570.550,35
585.641,33

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
Lp. Wyszczególnie
1.
2.
3.
4.
5.

Dotacje
Dopłaty gmin do utrzymania
mieszkańców
Dopłaty mieszkańców
Składki członkowskie
Wpłaty 1% podatku
Druk: NIW-CRSO

struktura
w%
215.332,5
9,61%
2017

1.194.944,18

53,32%

632.562,55
828,00
19.327,95

28,23%
0,04%
0,86%

6.
7.

Darowizny
Przychody finansowe
Refundacje PUP i pozostałe
8.
przychody
Razem

125.527,60
4.097,41

5,60%
0,18%

48.435,64

2,16%

2.241.055,83

100,00%

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

Wyszczególnienie
Amorytyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia pracowników i ubezp.
Pozostałe koszty
Razem

2017 Struktura %
77.723,72
3,59%
391.338,55
18,07%
1.587.400,07
73,30%
109.213,37
5,04%
2.165.675,71
100%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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
W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego osób fizycznych w wysokości 19.327,95zł. Nie
poniesiono żadnych kosztów zwiazanych z pozyskaniem wpłat z 1% podatku.
W 2017 roku Towarzystwo wydatkowało środki z 1% podatku na następujące działania:
1. wsparcie w leczeniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (comiesięczna rehablitacja, udział w finansowaniu kosztów leczenia
komórkami macierzystymi, udział w kosztach zakupu specjalistycznego siedziska) - 9.130,00zł
2. zakup zabawek i pudeł na zabawki do przedszkola - 773,34zł
3. zakup leków dla osoby w podeszłym wieku - 1.864,78zł
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:
Data zatwierdzenia: 2018-03-22

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

