
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

Wykazanie w sprawozdaniu składniki aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.(Dz.U. nr 76
poz.694 z późniejszymi zmianami)

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

Działając w oparciu o założenia statutowe SPOA w roku 2018 zrealizowano projekty i pozostałe przychody jak poniżej:

* Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze-Pruszcz Gdański,Cieplewo                       274.974,78 zł

* Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-Konkurs XVII     226.147,52 zł

* UM Gdynia                                                                                                         40.700,00 zl

* Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - Miasto Gdansk                                       904.106,10 zł

* Umowa W/MOPR/DOTACJE/328/PFRON/105/2018 -Zielony Dom                   24.540,00 zł

* Projekt UE                                                                                                           78.732,93 zł

* PFRON ZZO/000240/11D                                                                              1.527.333,16 zł 

* Składki SPOA                                                                                                        3.620,00 zł

* Darowizny - Osoby Prawne                                                                               183.912,62 zł

* Darowizny -Osoby Fizyczne                                                                               112.459,00 zł

* Wpłaty z tytułu 1%                                                                                               56.068,90 zł

* Terapia i rehabilitacja                                                                                            14.750,00 zł

* Szkolenia                                                                                                               96.650,56 zł

* Staże szkoleniowe                                                                                                  21.942,37 zł

* Sprzedaz biletów - Koncert                                                                                    15.885,00 zł

* Sprzedaz ceramiki,poligrafii                                                                                      1.811,40 zł

* Wynajem pomieszczeń                                                                                         168.752,56 zł

* Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne                                          1.210,70 zł

* Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 65/UM/ROPS/ZZ                     24.242,07 zł

* PFRON Asystencki ZZO/000264/11/D                                                                   634.046,00 zł

* Dotacja Nr 05/UM/ROPS/PFRON/18 - remont                                                       98.000,00 zł 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-15



* Dotacja "Gdańsk Solidarnie dla Autyzmu"                                                                3.500,00 zł

Razem                                                                                                                4.513.385,67 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów:

Koszty realizacji zadań statutowych   624.177,93

Koszty administracyjne                      229.426,86

Pozostałe koszty operacyjne          3.150.707,97

Koszty finansowe                                 35.218,24

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wykorzystano na realizację zadań zgodnie ze statutem

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 uzyskane z 1%        56.068,90 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: 2019-07-10

Data zatwierdzenia: 2019-06-14

Grażyna Kalinowska-Formella

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia 
Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia 
Małgorzata Marszałek – sekretarz 
Daniel Malinowski – członek Zarządu 
Marek Ostrowski – członek Zarządu

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-15
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