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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 49 340,60 zł. 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 1 468 819,96 zł. stanowią rzeczowe aktywa 

trwałe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne na rachunku bankowym i w 

kasie. Na łączną sumę pasywów tj. 1 468 819,96 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. 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 2018 Stowarzyszenie poniosło stratę w wysokości 448 768,80 zł. na skutek 

wydania przez PFRON Oddział Dolnośląski we Wrocławiu decyzji dotyczącej zwrotu 

części dofinansowania środków przyznanych na realizacje projektów w latach 2012-

2013 . W wyniku zaksięgowania decyzji związanej ze zwrotem środków łączna strata 

na koniec 2018 roku wyniosła 469 599,20 zł   W związku z tym, iż  środki określone 

do zwrotu są bardzo wysokie  dnia 28 listopada 2018 roku zostały  zawarte dwie  

ugody pomiędzy Stowarzyszeniem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dotyczące rozłożenia na raty ww zadłużenia.  Zgodnie z ugodami 

został określony harmonogram spłat zadłużenia a samo zadłużenie zostało rozłożone 

na 60 rat. Z uwagi na to, że Stowarzyszenie nie posiada środków własnych w takiej 

wysokości, nie prowadzi również działalności gospodarczej ani żadnej działalności 

zarobkowej. 

Zarząd przyjmuje założenie kontynuacji działalności Stowarzyszenia  z uwagi na 

zapewnione stałe źródła finansowania związane z prowadzeniem placówek stałych.  

 

Wrocław, 31 maja 2019r. 


