
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

Nie dotyczy

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

lp Żródła przychodów Wartości przychodów
1. terapia ciągła 42 460,00
2. terapia senior 1 600,00
3. 1% podatku 6 707,40
4. wpłaty na klub seniora  DW 4 140,00
5. SODiR dof. wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 227 590,07
6. Dotacje w tym:  
 PFRON rozl 2018/2019 215 348,90
 PFRON realizacja 2019 381 948,93
 UM Szczecin 117 600,00
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnioporkiego 126 345,71
7. PUP dofinansowanie asystentów osób niepełnosprawnych 14 962,39
8. Szkolenia i opieka stażystów 8 110,00
9. Darowizny osób fizycznych, zrzutki 64 113,50
10. Sprzedarz usług rehabilitacyjnych i baterii do aparatów słuchowych 144 33583
 razem przychody 1 643 834,51
11. przychody operacyjne 69,98

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp Koszty rodzajowe Działalność statutowa Działaność gospodarcza Administracja Razem koszty
1. Amortyzacja 10 518,51 12 974,42 531,70 24024,63
2. Zużycie materiałów i energii 66 195,22 2 763,82 45,00 69 004,04
3. Usługi obce 471 118,99 34 862,50 0,00 505 981,49
4. Wynagrodzenia etat i zlecenie 649 498,12 127 849,61 20 947,31 798 295,04
5. Ubezpieczenia społeczne 71 224,90 23 847,68 3 330,15 98 402,73
6. Stypednia 108 950,50 0,00 0,00 108 950,50
7. Przejazdy i delegacje 16 177,56 0,00 362,40 16 539,96
  1 393 683,80 202 298,03 25 216,56 1 621 198,39

8. Koszt własny sprzedaży towarów :                                                  30 848,60

        Druk: NIW-CRSO



9. Koszty operacyjne:                                                                                 5 381,11

10. Koszty finansowe:                                                                              20 101,98

Koszty ogółem:                                                                                   1 677 530,08

 

 

 

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

Dofinansowanie części kosztów własnego wynagrodzenia osób , które brały udział w realizacji projektów społecznych dofinansowanych ze
środków publicznych w ramach działań statutowych Fundacji Promocja Zdrowia w kwocie 6707,40 zł. 

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

NIe dotyczy

Data sporządzenia: 2019-12-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-13

Krystyna Wakulińska Andrzej Stecewicz, Jerzy Kwiatosiński, Elżbieta Macharzyńska-
Syput

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

        Druk: NIW-CRSO
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