
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

Wykazane w sprawozdaniu składniki aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. 9Dz.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 2019 zrealizowano projekty i pozostałe przychody jak poniżej:

 

Zwrot niewykorzyst. Środków ZZB/000360/BF/D z 06'2015 -18 060,33

GMA 1 210 719,00

Dofinansowanie SODIR/PRZ Art..26 a pomoc/PFRON S.A. 40525/2015 X 66 576,15

Dotacja rppm 05.04.05 Konkurs PFRON2 16 388,34

Dotacja Gmina Miasta Gdańska RWB-W/319/134/U-Bież. 997 413,60

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze Pruszcz Gdański 384 793,70

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osów Niepełnosprawnych PFRON 2 1 629 354,00

UM Gdynia 38 000,00

Projekt UE 139 611,66

składki SPOA 4 910,00

Darowizny osoby prawne 157 400,00

Darowizny osoby fizyczne 136 877,10

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-15



Wpłaty z tytułu 1% 92 288,08

Terapia i rehabilitacja 21 790,73

szkolenia i staże szkoleniowe 56 963,92

Sprzedaż ceramiki, poligrafii 596,34

Wynajem pomieszczeń 297 655,22

Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne 2 353,14

PFRON Asystencki ZZO/000240/11/D; ZZO/000264/11/D; ZZO/000292/11/D 543 521,93

Dotacja nr 05/UM/ROPS/PFON/18 remont 9 000,00

Dotacja Życ z Autyzmem Grupy Wsparcia PFRON 14 440,00

  

razem 5 802 592,58

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struyktura poniesionych kosztów:

Koszty realizacji zadań statutowych    384.662,69

Koszty administracyjne                       277.006,40

Pozostałe koszty operacyjne           4.392.258,59

Koszty finansowe                                 24.660,79

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wykorzystano na realizcję 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%      92.288,08 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-15



Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-09-04

Grażyna Kalinowska-Formella

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: 2020-10-15
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