
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

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów2 finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Posiada natomiast zobowiązania długoterminowe az tytułu kredytu bankowego w wysokości
416.383,64, kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sztumie. Zobowiązania krótkoterminowe są bieżące i regulowane terminowo. Na
majątku Stowarzyszenia zabezpieczona jest kwota zaciągniętego kredytu.

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 udzielono w okresie sprawozdawczym, zaliczek i kredytów, członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Nie
zaciągnięto również w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań, nie udzielono gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W pasywach bilansu każdego roku rosną fundusze własne, co oznacza, że osiągamy zysk z naszej działalności, tworzony kapitał statutowy
przeznaczany jest na działalność statutową Stowarzyszenia. Zobowiązania długoterminowe to kredyt zaciągnięty w banku. Kredyt spłacany jest
zgodnie z zawartą z bankiem umową, terminowo i w wymagającej kwocie. Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania bieżące, spłacane
zgodnie z zawartymi umowami.

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

W okresie sprawozdawczym nie było przychodów z tytułu składek członkowskich.

Żródła przychodów: Nieodpłatne NFZ -  1.120.839,76,  odpłatne  782.279,8/6,  pozostałe przychody: - refundacja UP 133.795,48, zbiórka
publiczna  9.344,56,  1% podatku  27.669,66,  darowizny finansowe i rzeczowe  20.000,00,  dotacje 413.022,42.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Najwyższy koszt w strukturze wydatków stanowią koszty pracy i tak :  wynagrodzenia osobowe  724.603,56,  wynagrodzenia bezosobowe 
488.581,27,  ZUS płatnika (ubezpieczenia społeczne) 158.538,95,  odsetki od kredytu  31.232,51, amortyzacja budynków  98.038,13,

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy zwiększamy przez odpis osiąganych zysków i przeznaczamy na działalność statutową, aktualnie Ośrodek Opieki
Całodobowej w Czerninie.

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, w okresie sprawozdawczym uzyskało przychód z 1% w wysokości 27.669,66
PLN. Środki przeznaczone na remont i adaptację budynku oraz wyposażenie Ośrodka Opieki Całodobowej w Czerninie.

 

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

W roku sprawozdawczym 2018 Stowarzyszenie zainwestowało w budynek, w którym mieści się Ośrodek opieki całodobowej w wysokości
190.043,52.

        Druk: NIW-CRSO
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Anna Ośko Krystyna Szafrańska

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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