
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

NIE DOTYCZY

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 DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE:

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2021 posiada środki trwałe:

- Koncentrator telnu Devilbis -9 szt;

- Koncentrator tlenu AIR SEP-3 SZT;

- Neseser pielęgniarki+ torba;

- Ssak elektryczny new ASKIR 20;

- Pompa infuzyjna AP24;

-Materac pneumatyczny;

- Urządzenia-siłownia zewnętrzna

- winda

- Kocioła do ogrzewania

- Laptop ASUS-4 szt.

- Komputer stacionarny-1 szt.

- zmywarka Bosch-1 szt.

- pralko-szuszarka-1 szt.

- telewizor LGD-1 szt.

- rower rehabilitacyjny-1 szt;

- riksza z fotelem dla os. Niepełnosprawnej;

- stół ogrodowy-1 szt.

- ławka ogrodowa-1 szt.

- huśtawka ogrodowa-1 szt.

- krzesła ogrodowe-4 szt;

- parasol ogrodowy-1 szt;

- drabinka rehabilitacyjna-1 szt;

- podnośnik wannowy-1 szt.

- kopiarka do sitodruku-1 szt;
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- stolik do sitodruku-3 szt;

- tamponiarka elektryczna-1 szt;

- urządzenie wielofunkcyjne-1 szt.

- projektor OPITMA-1 szt;

- chłodziarka-1 szt.

- płyta indukcyjna-1 szt;

- lodówko-zamrażarka-1 szt;

- piekanik-1 szt;

- metalowa szafa ubraniowa-3 szt.

- sprzęt medyczny do DDOM;

- szafka do jedzenia-3 szt;

- biurko-1 szt;

- stół do kuchni.

Inwestycja z własnych środków w najmowaną nieruchomość: 561.840,97 zł

Aktywa obrotowe:

-kasa:0,00

- banki: 60.949,72

Należności krótkoterminowe: 27.513,75

 

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

Darowizny: 19510,00

Przychody z 1%-31.905,40

Projekt z Urządu Marszałkowskiego realizacja projektu DDOM: 695.096,97

Projekt z Gminy na wolontariat: 3000,00

Projekt Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu miedzychodzkiego i szamotulskiego: 1690,92

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Amortyzacja: 5233,19

Zuzycie materiałów i energii: 51082,23

Usługi obce: 301.543,55

Wynagrodzenia: 741.541,64

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 117.096,23

Podróże służbowe: 3946,88

Pozostałe koszty: 2152,61
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6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NIE DOTYCZY

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

Przychody z 1%: 31.905,40

Koszty poniesione z tytułu 1%-24.256,88

Przychody z 1% głównie trafiaja na konta podopiecznych dzieci i potrzebuących. 

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

Pożyczka krótkoterminowa  od Spóldzielni Socjalnej Uciec Dysforii 45.000,00 i członka Zarządu 53.000,00 celem pokrycia bieżacyh kosztów
i realizacji zadan projektowych z Urzedu Marszałkowskiego.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-29

MAGDALENA TECŁAW GRAŻYNA STACHOWIAK

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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