
I N F O R M A C J A   D O D A T K O W A 

 
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; 
Zgodnie z wymogami umów zawieranych przez Stowarzyszenie  z PFRON 
Stowarzyszanie wystawia weksle jako zabezpieczenie wykonania tych umów. 
Ważność weksli jest określona odrębnie w każdej umowie.  
 

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 wystąpiły. 
 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu 
ich nabycia i późniejszego wykorzystania według: 

 cen nabycia (zakupu), 
 wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne 

odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 
 Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń w podobny 

sposób jak środki trwałe. 
 Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny. 
 Zobowiązania Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy  

w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. 
 

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; 
Szczegółowe zestawienie przychodów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 
 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 
Szczegółowe zestawienie kosztów stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania. 
  

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 
Nie wystąpiły. 

7) jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, uzyskane przychody  w 
okresie sprawozdawczym  tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 



wyniosły 42 795,90 które zostały przeznaczone w całości na działalność statutową 
organizacji. 
 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile 
mają zastosowanie do jednostki.  
Aktywa wykazane w bilansie w kwocie 860 861,21  zł stanowią rzeczowe aktywa 
trwałe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne na rachunku bankowym i w 
kasie. Na łączną sumę pasywów tj. 860 961,21 zł składają się: fundusz statutowy, 
wynik finansowy  oraz zobowiązania krótkoterminowe. 
Wartość bilansowa środków trwałych, środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach 
bankowych  przedstawione zostały w tabeli stanowiącej zał. nr 3. 
 
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, zwłaszcza tych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Ze względu na zapotrzebowanie lokalnego 
środowiska rodzin z dziećmi z głęboka sprzężoną niepełnosprawnością od 01 stycznia 
2013 roku w Środzie Śląskiej  rozpoczął  swoją działalność Ośrodek Rehabilitacyjno 
Edukacyjny (Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Zespoły Specjalne 
Przedszkolne) a także Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjny dla dzieci gdzie 
prowadzone są zajęcia rewalidacyjno wychowawcze również indywidualne jako 
realizacja odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dodatkowo 
Stowarzyszenie realizuje zadania zlecane zarówno przez jednostki samorządu 
terytorialnego jak również przez PFRON. Programy te są  uzupełnieniem 
prowadzonych przez Stowarzyszenie działań i w dużym stopniu umożliwiają 
rozszerzenie oferty proponowanej przez ośrodki prowadzone przez naszą organizację. 
W roku 2016 Stowarzyszenie wykazało dużą stratę (200 576,02) spowodowaną 
nieuwzględnieniem przez PFRON  wszystkich kosztów wykazanych w rozliczeniach 
projektów a co za tym idzie brakiem wpływu przychodów z tytułu  realizowanych 
działań  w ramach powierzania zadań organizacjom pozarządowym. 
Natomiast w dniu 16 października 2017r PFRON  uwzględnił częściowo  zaległe 
rozliczenia co miało pozytywny wpływ na wynik finansowy  i sprawozdanie 
Stowarzyszenia sporządzone na dzień 31.12.2017r.  
                                                                                         
 

             Wrocław, 30 maj 2018r.                                                     


