
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

Umorzenie środków trwałych-amortyzacja: 
Stan na początek roku obrotowego: 24365,00 zł 
Stan na koniec roku obrotowego: 24365,00 zł 
Środki pieniężne: 
Stan na początku roku obrotowego: 14328,07 zł 
Stan na koniec roku obrotowego: 21571,53 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 nieodpłatnej działalności pożytku publicznego(zł): 34606,20
- Składki członkowskie(zł): 1360,00
- Dotacja ze środków UM Libiąż- realizacja zadania publicznego(zł): 10000,00
- Dotacja ze środków Powiatu w ramach zadania publicznego 4000,00 zł
- Darowizny pieniężne od osób fizycznych: 3485,00 zł 
- Przychody z odpisu 1% podatku na OPP: 15761,20 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
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Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego(zł): 26035,46 
1. W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO UM LIBIĄŻ - „Promocja zdrowia psychofizycznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
– zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo - w zakresie rehabilitacji ruchowej” - (zł): 10830,00
- Rehabilitacja dla dzieci 2240,00 
- Rehabilitacja dla dorosłych 3200,00 
- Logopedia 2240,00
- Hipoterapia 3150,00
Środki własne w zadaniu: 830,00 zł
2. W RAMACH ZADANIEM PUBLICZNEGO STAROSTY POWIATU CHRZANOWSKIEGO pn. „Malutkim kroczkiem do zdrowia -
zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” -(zł): 4200,00
- Rehabilitacja ruchowa 2940,00
- Logopedia 1260,00 
Środki własne w zadaniu: 200,00 zł
3. W RAMACH 1% ODPISU PODATKU(zł): 6280,00
- Rehabilitacja ruchowa dzieci 2590,00
- Rehabilitacja ruchowa dorosłych 1450,00
- Zajęcia logopedyczne 2240,00 
4. W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ(zł): 4725,46
- Organizacja wyjazdu do Krakowa – 230,00
- Organizacja imprez okolicznościowych – 855,46
- Rehabilitacja ruchowa -2170,00
- Zajęcia logopedyczne – 1470,00
5. KOSZTY ADMINISTRACYJNE(zł): 1327,28
- zużycie materiałów i energii(zł): 604,19
- opłaty bankowe(zł): 252,90
- opłaty pocztowe(zł): 173,00
- usługi hostingowe(zł): 196,79
- podatki i opłaty(zł): 2,00
- pozostałe koszty(zł): 98,40
KOSZTY STATUTOWE RAZEM: 27362,74
ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ(zł): 7243,46

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 roku fundusz statutowy pozostał bez zmian i wyniósł 20849,23 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

Przychody uzyskane z 1% odpisu podatku od osób fizycznych wyniosły 15761,20 zł. Środki pozyskane w ramach wpłat 1% podatku
przeznaczone zostały na organizację kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością - podopiecznych Stowarzyszenia.

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: 2019-02-28

Data zatwierdzenia: 2019-03-18
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Joanna Poborowska

Prezes Ewa Sieczkowska 
Wiceprezes Katarzyna Barnak 
Wiceprezes Janina Błaszczyk 
Skarbnik Krystyna Palka 
Sekretarz Dorota Bużyk

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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