
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 nie uwzględnionych 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" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są
zobowiązania 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  

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

 - otrzymane dotacje      176 669,37 zł

 - składki członkowskie:        16 791,89 zł

 - środki pozyskane  z 1%:       432 280,45 zł

 - odsetki na rachunkach bankowych:           2 914,39 zł

 - darowiny osób fizycznych:           7 831,46 zł

          636 487,56 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego  

 - rehabilitacja indywidualna       135 932,36 zł

 - terapia pedagogiczna:           9 035,00 zł
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 - grupowy trening słuchowy:         14 393,00 zł

 - integracja sensoryczna:         26 429,50 zł

 - opinia logopedyczna, zaświadczenia:           1 814,00 zł

 - szkolenia:           1 700,00 zł

 - turnusy rehabilitacyjny:         90 086,00 zł

 - konsultacje indywidualne:              413,00 zł

 - pozostałe przychody operacyjne           1 904,26 zł

  

      281 707,12 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:  

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

 - proj. "Chcę mówić"  dofin. PFRON         41 971,42 zł

 - proj. Mowa to wolność” dofin. PFRON       139 024,42 zł

 - koszty sfinansowane z darowizn           3 731,00 zł

 - koszty finansowane z 1%:       415 000,19 zł

       599 727,03 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego  

 - proj. „Chcę mówić  wkład własny           2 250,00 zł

 - proj. "Mowa to wolność"  wkład własny         24 040,00 zł

 - wynagrodzenia i ubezpieczenia       129 189,43 zł
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- Turnus Osiek 2021

 

 - zużycie materiałów i energii

 

        89 052,73 zł

          

 

        17 967,15 zł

 - usługi obce         30 376,04 zł

 - pozostałe koszty              393,00 zł

       293 268,35 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:
rehabilitacją 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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