
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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i
pasywach.

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są
zobowiazania z tytułu dostaw, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń a także z tytułu wynagrodzeń zapłacone w
następnym roku.

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 działalności statutowej          

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 - otrzymane dotacje:                                  183 648,50 zł

 - składki członkowskie:                                 17 035,00 zł

 - środki pozyskane  z 1%:                           354 296,95 zł

 - odsetki na rachunkach bankowych:             2 198,72 zł

 - darowiny osób fizycznych:                           4 877,99 zł

                                                           ------------------------------------------

                                                                     562 057,16 zł

2. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

 - rehabilitacja indywidualna:                    168 961,97 zł

 - terapia pedagogiczna:                             11 530,19 zł

 - grupowy trening słuchowy:                     26 754,09 zł

 - integracja sensoryczna:                            24 256,00 zł

 - opinia logopedyczna:                                 2 545,42 zł

 - szkolenia:                                                    3 400,00 zł

 - zaświadczenia:                                               192,00 zł

 - turnusy rehabilitacyjne, letnia szkoła       75 668,38 zł

 - konsultacje indywidualne:                          3 360,00 zł

                                                   ----------------------------------
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                                                                   316 668,05 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:  

1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 - proj. "Chcę mówić"  ref. PFRON                                         183 306,90 zł

 - proj. "Nie słyszę ale jestem taki sam"  ref. UMWD                9 961,16 zł

 - koszty finansowane z 1%:                                                  292 409,75 zł

                                                                                         -------------------------------------

                                                                                              485 677,81 zł

2. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

 - proj. ""Nie słyszę ale jestem taki sam""  wkład własny         1 933,69 zł

 - proj. "Chcę mówić"  wkład własny                                      23 310,00 zł

 - wynagrodzenia i ubezpieczenia                                        152 683,16 zł

 - zużycie materiałów i energii                                               23 762,43 zł

 - usługi obce                                                                         64 071,72 zł

 - turnusy, kolonie, letnia szkoła                                            73 440,38 zł

 - pozostałe koszty                                                                  1 493,36 zł

                                                                             -----------------------------------------

                                                                                            340 694,74 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku 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

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów związanych z:
rehabiltacją dzieci w Ośrodku jak i poza nim, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, art.pomocniczych do rehabilitacji, materiałów
dydaktycznych, turnusów, kolonii, usług medycznych, naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z
wadą słuchu. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.
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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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