
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

Stowarzyszeniue nie posiada żadnych kredytów , nie spłaca odsetek, nie posiada żadnych zobowiązań. 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe wyceniane są według cen nabycia i opisywane jednorazowo w koszty środki trwałe poniżej 3 500,00 zł. Dla pozostałych
środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik  do ustawy o rachunkowości.
Środkim trwałe wycenia sie według stawki nominalnej. Należności i zobowiązania  wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Wynik
finansowy na działalności statutowej zamknął się wartościa dodatnią 42 293,34 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

Przychody z działalności nieodpłatnej zamknęły się kwotą w wysokości 1 435 387,13 zł. Głównym źródłem tego dochodu są dotacje z Urzędu
Miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego m. Poznań na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy , cy oraz Panstwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnycj na prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej oraz przychody ze składek członkowskich zamknęły się
kwotą w wysokości 6 370,00 zł. Natomiast przychody z działalności odpłatnej wynoszą 99 083,00 zł., które pochodzą z dotacji m. Poznania
na prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej, Ptrojekt filmowy,,Jestem. czuję, tworzę...  i z wpłat uczestników zajęć. 

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w 2019r. wyniosły 1 415 7190,88 zł., które zwiazane są z
prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Terapii Zajęciowej. Natomiast koszty realizacji zadań statutowych
działalności odpłatnej pożytku publicznego za rok sprawozdawczy wynoszą 82 072,94 zł. na które składa się : dotacja m. Poznania na
prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej Wojewody m. poznania na projekt filmowy pn,, Jestem, czuję, tworzę.. oraz wpłaty uczestników
zajęć.

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik finansowy za rok ubiegły decyzją Zarzadu został zostyał przekazany na zwiększenie funduszu statutowergo za rok prezentowany rok
sprawozdawczy. 

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

Nasze Stowarzyszenie w roku 2019r. uzyskała przychody z 1% w wysokości 20 478,63 zł. Z otrzymanych środków finansowych dokonano
dopłat beneficjentom:  na wycieczkę do Kurnika, dowóz beneficjentów na Ławicę w Poznaniu -  zwiedzanie lotniska, dopłacono do wycieczki
w Góry Świętokrzyskie, Kazimierz Dolny, Sandomierz. Dopłacono również do remontu szafek kuchennych w pracowni kulinarnej naszego
Ośrodka. Ogółem z 1% wydatkowano kwote w wysokości 10 000,00 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
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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

Pozyskanie większych przychodów z 1% w przyszłym znacznie poprawiło by działalność naszego Stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 2020-03-03

Data zatwierdzenia: 2020-06-17

Stanisława 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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