
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

ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 5000,00 zł  NIEOPROCENTOWANA POZYCZKA Z ZG
WARSZAWA .

ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW- 265 401,28 zł.

KWOTY DOTACJI Z PFRON PRZELANA W 2019 ROKU NA POCZET KOSZTÓW PONIESIONYCH W 2020 R.

PFRON Kompleksowa rehabilitacja – 200 383,12 zł

PFRON Asystent- moimi oczami - 65 018,16 zł

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 działalności odpłatnej  -  147 397,00 zł

Przychody z działalności nieodpłatnej – 1 222 765,22 zł

Pozostałe przychody – 604331,25 zł

 

 

Lp.

 

Przychody
2019

1. Składki członkowskie 92 711,50

2. Dotacje na realizację zadań zleconych/konkursy 1 018 851,70

3. Pozostałe przychody OPP (np. OPP, darowizny, dopłaty do
stażów, zbiórki publiczne) 258599,02

4. Przychody finansowe 13,93

5. SUBWENCJA  SOD 411 630,81

6. Inne Operacyjne 1,51

        Druk: NIW-CRSO



7. Wynik finansowy z lat ubiegłych 192 685,00

 

 RAZEM 1974493,47

 z sumy otrzymanych dotacji celowych w wysokości  1 018 851,70 zł (wiersz 2)  przypada na:

- PFRON -                                                 833757,54zł

- jednostki samorządu terytorialnego -   185094,16zł

pozostałe przychody 258599,02 zł (wiersz 3)

- 1% OPP-                                                                                  30 012,50 zł      

- darowizny -                                                                              76 592,00 zł

- odpłatność z tytułu imprez integracyjnych  -                          147 397,00 zł

-środki ze zbiórek publicznych     -                                            2 630,00 zł     

-refundacja kosztów opiekunów stażu -                                    1967,52 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Działalności odpłatnej  -           293132,83 zł

Koszty działalności nieodpłatnej -        1253583,27 zł

Koszty działalności administracyjnej -  225960,21

Koszty działalności operacyjnej -          2 745,20

Koszty finansowe -                                345,43 zł

Struktura kosztów

Koszty W roku sprawozdawczym

Amortyzacja 499

Zużycie materiałów i energii 91349,17

Usługi obce 553 728,37

Wynagrodzenia osobowe i
bezosobowe + ZUS 1101829,78

Podatki i opłaty 484,56

Ubezpieczenia majątkowe i
osobowe 9 811,25

Podróże służbowe 14 301,34

Reprezentacja i reklama 604,85

        Druk: NIW-CRSO



Koszty finansowe 345,43

Inne 2813,19

RAZEM 1775766,94

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

Przychody 1% w roku 2019 -  30 012,50 zł

19 675,10 zł -Przekazano jednostki terenowe PZNOP – realizacja zadań statutowych – wkłady własne do zadań zlecanych oraz działalność
statutowa nieodpłatna jednostek terenowych

7974,29 zł - Wkład własny do projektu „Asystent - moimi oczami”

2363,11 zł - Wkład własny- transport uczestników zadania „Idziemy w góry”

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: 2020-03-04

Data zatwierdzenia: 2020-07-01

AGNIESZKA IWANIUK-KULA MAŁGORZATA PRZYBOŚ 
AGATA POGODA

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
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