
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

Zaprezentowanw sprawozdanie finansowe Stowarzyszenuana Rzecz Osób Niepełnosprtawnych ,,ISKRA w Poznaniu ul. Pamoątkowa 28A,
obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Działalność Stowarzyszenia obejmuje : prowadzeniedziałalności terapeutycznej,
rehabilitacyjnej, pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Naszym podstawowym celem działalności jest
prowadzenie zajęć w placówce, które mają na celu poprawe zdolności intelektualnych i fizycznych, manualnych, ukształtowaniepozytywnej
opinii o samym sobie poprzez wytwaranieprac, wystawianie ich na konkursach, wystawach, wyprzedażach a także wręczanie ich jako podarki.
Celemjest również poprawienie kontaktów społecznych między uczestnikami oraz niepełnosprawnymi a społeczeństywem i zamazanie
wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako osobt zbędnej społecznie. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności. Stowarzyszenie nie jrst podatnikiem VAT.

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

Przychody z działalności nieodpłatnej obejmują dotacje Urzędu Miasta Poznania - wydziału Zdrowia i Spraw Społecnych, Wojewody m.
Poznania na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy oraz  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawenych na
prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej. Przychody z działalności odpłatnej obejmują dotacje m. Poznania na prowadzenie Ośrodka
Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej oraz dotacja  Fundacji na dofinansowanie w materiały terapeutycvzne na prowadzenie Swietlict Terapii
Zajęciowej i z wpłat uczestników zajęć. Stowarzyszenie nie posiada żadnych kredytów, nie spłaca odsetek, nie posiada żadnych zobowiązań.  

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia odpisując jednorazowo w koszty środki trwałe poniżej 3 500,00 zł. Dla pozostałych środków
trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie stawek amostyzacyjnychstanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym osób
prawnych. Środki trwałe wycenia się według stawki nominalnej.Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Wynik
finansowy na działalności statutowej zamknął się wartością dodatnią 64 055,34 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

Źródłem przychodów Stowarzyszenia  są dotacje Urzędu Miasta Poznania, Wpjewody Wielkopolskiego, PFRON oraz darowizny osób
fizycznych i osób prawnych. Przychody z działalności statutowej zamknęły się kwotą w wysokości 1 296 141,47 zł. Natomiast składki
członkowskie wynoszą 5 960,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

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

Data sporządzenia: 2019-03-12

Data zatwierdzenia: 2019-03-27

        Druk: NIW-CRSO



Stanislawa Jerzykowska Tomasz Popadowski - Prezes, Wojciech Łukaszek - Wiceprezes,
Maria Dolata - Skarbnik, Ewa Szambelan - Sekretarz,

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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