
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 ma żadnych  zobowiązań finansowych z tytułu dłuznych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzglednionych w bilansie.

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 majątek Stowarzyszenia składają się:

1. Aktywa trwałe:

- środki trwałe pomniejszone o umorzenie - 33.340,19 zł

2. Aktywa obrotowe:

- środki finansowe na rachunku bankowym -  42.361,74 zł

3. Pasywa - Fundusz Własny

- fundusz statutowy - 80.764,87 zł

- starta roku bieżącego - 5.052,94 zł

 

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

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

a) przychody uzuskane od źródeł publicznych - 13.200,00 zł

- Dotacja z Powiatu Starogardzkiego (środki z PFRON) na realizację zadania: Warsztaty kreatywności dla dzieci niepełnosprawnych "Festiwal
kolorów" - 3.000,00 zł

- Dotacja  Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadania "Animaloterapia łamie bariery w komunikowaniu dzieci z
niepełnosprawnością" - 3.000,00 zł

- Dotacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Kuratorium Oświaty w Gdańsku) na realizację zadania"Półkolonie terapeutyczne - szlakiem
miejsc historycznych związanych ze 100-leciem niepodległości Polski - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania" - 3.200,00 zł

b) przychody uzyskane od fundacji i stowarzyszeń - 21.050,00 zł

- darowizna od Fundacji Entraide na realizację zadania "Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc historycznych związanych ze 100-leciem
niepodległości Polski - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania" -14.000,00zł

- darowizna od Fundacji PKO na realizaję  w/w zadania - 5.550,00 zł

- darowizna od Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia na realizację projektu "Eko-relaks" 1.500,00 zł

c) przychody uzyskane od firm i osób prywatnych - 2.063,55 zł

(zakup słodyczy oraz upominków na Święta dla podopiecznych Stowarzyszenia, zakup art na realizację zajęć plastycznych)
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d) przychody uzyskane od Urządów Skarbowych 1% podatku - 5.637,50 zł

e) darowizny rzeczowe - 11.705,28 zł

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

a) przychody uzyskane od osób prywatnych - 12.300,00 zł

(realizacja zadania Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc historycznych zwiazanych ze 100-leciem niepodległości Polski- wypoczynek letni
w miejscu zamieszkania)

3. Składki członkowskie - 1.400,00 zł

4. Przychody finansowe - odsetki bankowe - 48,27 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na koszty Stowarzyszenia składaja się:

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

a) koszty działalności statutowej - 58.579,15 zł

- przychody z otrzymanych dotacji wymienionych w punkcie 4 ( informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł)
w kwocie 13.200,00 zł zostały w całości wykorzystane i ujęte w kosztach, ponadto wkład własny na realizację poszczególnych zadań wyniósł
1.001,94 zł

- pozostałe koszty działań statutowych zostały wykorzystane na realizację zadań wymienionych w przychodach zgodnie z statutem
Stowarzyszenia i wyniosły 44.377,21 zł ( w tym wkład własny wyniósł 174,32 zł) ,na realizację kosztów zadań statutowych wykorzystano
również środki otrzymane z 1% w wysokości 13.800,00 zł

b) koszty administracyjne - 1.588,39 zł

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 12.300,00 zł

- realizacja zadania "Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc historycznych związanych ze 100-leciem niepodległości Polski - wypoczynek
letni w miejscu zamieszkania"

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

 Wynik finansowy Stowarzyszenia przeznaczony jest na zwiększenie funduszu statutowego i obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadajęce na
jego rzecz przychody oraz związane z nimi koszty.

1. stan na początek roku obrotowego:

- fundusz statutowy - 77.624,84 zł

- zwiększenia - 3.140,03

2. stan na koniec roku obrotowego: 80.764,87

 

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 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" w roku 2018 przeznaczyło pozyskane środki finansowe z 1% na częściową
realizację zadania Półkolonie terapeutyczne - szlakiem miejsc historycznych związanych ze 100-lecierm niepodległości Polski - wypoczynek w
miejscu zamieszkania. Środki finansowe uzyskane z 1% przyczyniły się do zaktywizowania dzieci i młodzieży niepełoisprawnej intelektualnie ui
ich rodzin oraz wpłynęły na wzrost uczestnictwa tej grupy społecznej w życiu społeczności lokalnej i pełniejszą integrację z nią. w rezultacie
zrealizowane zadanie wpłynęło pozytywnie na zmiane postaw przełamując stereotypy i tworząc pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w społeczeństwie. Jedniczesnie zgodnie z założeniami zrealizowane zadanie pozwoliło na wypromowanie zdrowego stylu życia,
uczestnicy półkolonii mieli możliwość pobytu na basenie, w lesie, uczestniczyli w różnych zajęciach plastyczno-technicznych.
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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

Wszystkie informacje mające wpływ na sytuację finansową Stowarzyszenia zostały przedstawione. Nie istnieją okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie dalszej działalności.

Data sporządzenia: 2019-03-11

Data zatwierdzenia: 2019-03-13

Beata Muszyńska

Maria Kłos - Prezes 
Magdalena Kiedrowska - Wiceprezes 
Joanna Leszka - sekretarz 
Piotr Fischer - skarbnik

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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