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
I Aktywa trwałe
wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 1.752.871,46
zwiększenia wartości początkowej 137.863,88
zmniejszenia wartości początkowej 8.507,56
stan na koniec roku obrotowego 1.882.227,78
II Umorzenia środków trwałych
stan na początek roku obrotowego 1.068.884.65
zwiększenia w ciągu roku obrotowego 68.822,14
zmniejszenia w ciągu roku obrotowego 8.507,56
stan na koniec roku obrotowego 1.129.199,23
III wartość netto aktywów trwałych
stan na początek roku 683.986,81
zwiększenia w ciągu roku 69.041,74
zmniejszenia 0,00
stan na koniec roku netto aktywów 753.028,55
IV. Inwestycje 2.871,75
Razem aktywa trwałe BZ 755.900,30
Na ewidencji pozabilansowej widnieje majątek użyczony w postaci gruntu w wysokości 220 374,09 oraz budynek dydaktyczno- szkoleniowy
z garażami 1 820 088,01
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
Ogółem przychody wyniosły 4.230.205,72 z tego:
-składki członkowskie 3.960,00
- 1% opp za 2017 524.212,74
- darowizny 108.326,58
- zbiórka publiczna 0,00
Druk: NIW-CRSO

- dotacje z budżetu jst 202.840,00
- budżetu państwa( w tym Funudsz celowy PFRON) 2.212.873,67
- środki z UE 547.226,58
- Sklep "Z drugiej ręki" 160.737,60
- kiermasze WTZ 2.895,00
-nawiązki 0,00
-wyżywienie Przedszkola 12.090,00
- nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe i trwałe 0,00
- pozostałe 25.796,75
- przychody finansowe 4.697,78
- pozostałe przychody operacyjne 424.549,02
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Ogółem koszty wyniosły 4.161.746,69 z tego:
- koszty rehabilitacji sfin. z kwest i darowizn 96.990,40
- koszty rehabilitacji sfin z 1% opp 336.170,05
- koszty programów merytorycznych 3.366.571,24
- koszty Sklep "Z drugiej ręki" 187.297,31
- koszty administracyjne 163.084,57
- nieodpłatne przekazanie materiałów 0,00
- koszty finansowe 1.697,43
- pozostałe koszty operacyjne 9.935,69
-pozostałe 0,00
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Wartość funduszu statutowego nie uległa zmianie. Na wartość funduszu składają się wyniki działalności z lat poprzednich. W roku
sprawozdawczym nie utworzono innego funduszu o podobnym charakterze.
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
uzyskane przychody z tytułu 1% opp za 2017 524.212,74
poniesione koszty rehabilitacji sfin z 1% opp 336.170,05
Działania organizacji sfinansowano ze środków 1 % następująco:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przeznaczono kwotę 78.395,13, z tego głównie pieluchomajtki, remonty
domów i mieszkań osób niepełnosprawnych i inne wydatki związane z pomocą społeczą
- art. 4 ust. 1 pkt 6 przeznaczono kwotę 87.797,38 na zakup leków
- art. 4 ust. 1 pkt 7 przeznaczono kwotę 169.780,74 na zakup usług rehabilitacyjnych, w tym turnusy oraz zakup sprzętu rahabilitacyjnego
- pozostałe w kwocie 196,80 ogłoszenie o 1 % opp w prasie
Druk: NIW-CRSO

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
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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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