
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 

Na dzień bilansowy organizacja nie posiada żadnych zobowiązań. 

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. 

Organizacja nie udzielała zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

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 

Dotacja PFRON 663 
Umowa z dn. 02.04.2014 z późniejszymi zmianami 840,00 

Przychody ze sprzedaży prac uczestników WTZ 19 636,00 

Dotacja z Powiatu Sokólskiego Umowa z dn.10.02.2015 z późniejszymi zmianami 73 761,00 

Dotacje Urzędu Miasta Dąbrowa Białostocka 16 000,00 

Dotacja PFRON na działalność Świetlicy Adaptacyjno - Rehabilitacyjnej 78 308,31 

Dotacja PFRON 

na zadania z zakresu sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

3 860,00 

Środki na realizację projektu „International cooperation chance for developmcnt” zgodnie z 

Partner Agreemcnt Reference nr. 2017-1-PL01-KA104-036240 
4 765,28 

Środki na realizację projektu „I choose not to place 'dis'in my ability” zgodnie z Partner 

Agreemcnt Reference nr. 2017-1-TR01-KA204-045660 
97 641,90 

Składki członkowskie należne za 2018 r. 920,00 

Przychody z przekazanego przez Urzędy Skarbowe 1 % podatku 4 666,70 

Darowizna materiałów do terapii 785,37 

  

Druk: NIW-CRSO 



Przychody finansowe z rozliczenia różnic kursowych 515,10 

Przychody przyszłych okresów 745,46 

Nagroda w konkursie plastycznym PFRON 9 000,00 

Pozostałe przychody operacyjne samochodu Renault 14 272,50 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok ubiegły WTZ 18 875,00 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów 

Działalność WTZ 663 840,00 

- stan salda materiałów na początek i koniec roku 239,82 

664 079,82 

Wydatki w ramach rehabilitacji społecznej 2 579,00 

Działalność WTZ 73 761,00 

Działalność Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej oraz wyjazd 

integracyjny podopiecznych świetlicy 
16 000,00 

Działalność Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej 82864,81 

Wyjazd integracyjny podopiecznych świetlicy 3 860,00 

Realizacja programu partnerskiego ERASMUS+ 22 108,44 

Realizacja programu partnerskiego ERASMUS+ 53 686,22 

Działalność Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej, usługi obce 575,70 

Działalność Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej, Koszt działalności 

WTZ 

3 153,79 

Koszt zużycia darowizny jako materiału do terapii 785,37 

Koszty finansowe z rozliczenia różnic kursowych 401,84 

Amortyzacja środków trwałych WTZ 745,46 

Amortyzacja środków trwałych Stowarzyszenie 19 166,90 

Druk: NIW-CRSO 



 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Na 

początek i koniec roku bilansowego fundusz statutowy j ednostki nie zmienił się. 

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 

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 uzyskanych z 1% 0,00 

Wysokość środków pozyskanych z 1% w 2018 r 4 666,70 

Koszty sfinansowane ze środków uzyskanych z 1% w 2018 r 3 153,79 

- koszt materiałów do Świetlicy 457,20 

- koszt zakupu znaczków pocztowych 250,00 

- koszt usług telefonii i Internetu Świetlicy 854,59 

- koszt dowozu uczestników Świetlicy 1 592,00 

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: 2019-03-14 

Data zatwierdzenia: 2019-03-28 

Joanna Ryszkiewicz 

Urszula Łazuk  

Andrzej Kamliński  

Jarosław Szcześniak  

Joanna Ryszkiewicz  

Małgorzata Snarska 

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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