
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

3.1. Aktywa trwałe. 

a) Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych

b) nie wystąpiły długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

3.2. Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie posiadało należności:

a) z tytułu kaucji 132,00 zł

b) nadpłat z tyt. dostaw i usług 238,53 zł

c) nadpłat z tyt. wynagrodzeń 18,40 zł.

3.3. Inwestycje krótkotrwałe obejmują środki pieniężne:

a) w kasie 513,20 zł

b) na rachunkach bankowych 546.178,65 zł

c) lokaty na rachunkach bankowych 3.750.000,00 zł

d) nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych 10.100,46 zł.

3.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

a) abonament za obsługę domeny 291,14 zł

b) ubezpieczenia majątkowe 290,95 zł

c) czynsz 171.512,83 zł

d) opłata za media 148.080,93 zł

e) zaliczka 91,43 % na poczet kampanii w zakresie pozyskania 1% 480.241,00 zł

f) zaliczka na badanie sprawozdania finansowego 3.198,00 zł.

3.5. Zobowiązania krótkoterminowe:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 23.677,87 zł

b) zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń 22.345,14 zł

c) inne 2.072,77 zł

3.6. Bierne rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły.

3.7. Rozliczenia międzyokresowych przychodów 399,92 zł.

3.8. Wynik finansowy za lata:
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a) 2006 r. w wysokości 766,47 zł

b) 2008 r. w wysokości 937,93 zł

c) 2009 r. w wysokości 1.030.591,50 zł

d) 2010 r. w wysokości 1.479.405,56 zł

e) 2011 r. w wysokości 1.530.220,74 zł

f) 2012 r. w wysokości 1.800.165,42 zł

g) 2013 r. w wysokości 1.775.826,62 zł

h) 2014 r. w wysokości 1.580.791,83 zł

i) 2015 r. w wysokości 2.014.340,83 zł

został przeniesiony na zwiększenie przychodów zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

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

4.1. Przychody z działalności statutowej obejmują:

a) składki członkowskie określone statutem 2.160,00 zł

b) darowizny 280.857,84 zł

c) dotacje 233.039,82 zł

d) 1% PDOF przekazywany przez Urzędy Skarbowe 3.158.544,50 zł

e) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 8.420,00 zł

f) z ofiarności publicznej (zbiórki) 1.677,96 zł.

4.2. Przychody operacyjne obejmują:

a) drowizna środków trwałych i obrotowych 800,04 zł

b) zaokrąglenia 0,75 zł.

4.3. Przychody finansowe obejmują:

a) odsetki bankowe 2.538,85 zł

b) odsetki uzyskane z lokat 8.906,93 zł

c) odsetki naliczone od lokat nienotyfikowane przez bank 8.619,07 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5.1. Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

a) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2.260.999,73 zł

b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 8.510,00 zł

5.2. Koszty ogólnego zarządu obejmują:

a) amortyzację 0,00 zł

b) zużycie materiałów i energii 4.656,02 zł

c) usługi obce 158.123,79 zł

d) wynagrodzenia 53.814,20 zł
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e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10.746,65 zł.

5.3. Koszty finansowe obejmują:

a) odsetki budżetowe 144,00 zł.

5.4. Koszty operacyjne obejmują:

a) zaokrąglenia 1,00 zł

b) pozostałe koszty 85,60 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 6.503,08 zł i składał się z podziału wyniku finansowego kolejno za lata: 2005 w wysokości
170,70 zł oraz 2007 w wysokości 6.332,38 zł.

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 2018 roku Stowarzyszenie kontynuowało podjęte w poprzednich latach działania na rzecz dzieci ze złożoną niepełnosprawnością i ich
rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych dzieci z
niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością. Udzielano konsultacji, pomagano w środowisku domowym, przedszkolnym i
szkolnym. Dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Wsparcie również otrzymują rodzice dzieci
niepełnosprawnych. Organizowano oraz prowadzono zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, lecznicze, edukacyjne i rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych.

Prowadzono szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością. Stowarzyszenie również
prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz szkolenia dla terapeutów. Rodzice mają możliwość udziału w
szkoleniach i warsztatach wzmacniających ich kompetencje rodzicielskie oraz rozwój osobisty. 

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

8.1. Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone na podstawie załącznika
numer 6  Ustawy o rachunkowości.

8.2. W związku z faktem, że do sprawozdania finansowego za rok 2018 nie ma już zastosowania art. 47 ust. 3a Ustawy o
rachunkowości, zysk roku 2017 w 2018 roku nie wpływa na zwiększenie przychodów.

8.3. Stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenie biegłemu rewidentowi w wysokości 7.626,00 zł.

8.4. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Stowarzyszeniu zatrudnionych było 11 osób. 

Data sporządzenia: 2019-04-26

Data zatwierdzenia: 2019-04-26
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Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Poznań

Aleksandra Pilimon 
Ewa Kurczak - Wawrowska 
Małgorzata Kierzkowska 
Aldona Gryczka - Beszterda 
Dorota Iwanowska 
Katarzyna Glema

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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