
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

Kredyt TISE 255.170,92

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 2020 zrealizowano projekty i pozostałe przychody jak poniżej:

„OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z
Autyzmem” - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - IZ POWR 2.792.426,33  

Dofinansowanie SODIR/PRZ Art.26 a pomoc/PFRON       81.297,34  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze : Gmina Miasta Gdańska    927.313,04  

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze: Miasto Pruszcz Gdański 181.390,00 zł
oraz Gmina Pruszcz Gdański 228.000,00 zł    409.390,00  

„Żyć Razem” - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi – Gmina Miasta Gdynia      38.000,00  

„Żyć Razem” remont Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla
Dorosłych Osób z Autyzmem – Gmina Miasta Gdyni    100.000,00  

„Remont Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych
Osób z Autyzmem w Gdyni” – PFRON/ Marszałek Województwa
Pomorskiego

   213.764,00  

„ OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Autystycznym: Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego/UE

   156.000,00  

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z
niepełnosprawnościami „ – PFRON    13.608,00  

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



„ Żyć z Autyzmem – organizacja grup wsparcia dla rodziców/opiekunów
osób z autyzmem- PFRON/MOPR     19.500,00  

„Razem sprawniej – organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych
osób z autyzmem wysokofunkcjonującym i zespołem Aspergera -
PFRON/MOPR

     7.000,00  

„Interwencja kryzysowa dla osób z autyzmem i ich rodzin ”Pomorski Urząd
Wojewódzki     10.000,00  

„Żyć Razem – kampania informacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych z
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”- PFRON/Marszałek Województwa
Pomorskiego

    12.000,00  

"ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z
Autyzmem "- PFRON Umowa nr  ZZO/000299/11/D 1.695.833,60  

składki SPOA       2.720,00  

Darowizny osoby prawne   205. 642,48  

Darowizny osoby fizyczne    110.510,43  

Wpłaty z tytułu 1%  52.825,90  minus wypłaty podopiecznym 3.029,51      49.796,39  

Terapia i rehabilitacja          
13.304,57           

Szkolenia i staże szkoleniowe      20.940,45  

Sprzedaż ceramiki, poligrafii           206,02  

Wynajem pomieszczeń    295 692,25  

FACEBOOK      28.865,06  

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe       3.614,44  

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Zwrot niewykorzystanych środków:

 PFRON                                              -    4.046,94

PFRON umowa ZZO/000264/11/D   -    6.437,52

PFRON umowa ZZO/000292/11/D   - 136.202.14

PFRON umowa ZZO/000299/11/D   - 148.588,97

PFRON umowa ZZO/000240/11/D   -   15.469,70

SUO Pruszcz Gdański                        -     7.698,60

SUO Gmina Miasta Gdańska             -    11.605,25              

 

 

- 330.049,12  

razem 6 877.375,28

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Struktura poniesionych kosztów:

Koszty realizacji zadań statutowych 278.371,96

 

Koszty administracyjne 474.234,99

Pozostałe koszty
operacyjne

   
6.160.209,20

Koszty finansowe 13.641,12

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%                                            49.796,39  

Wypłaty podopiecznym                            3.029,51

Koszty realizacji zadań statutowych       46.766,88

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-03-25

Data zatwierdzenia: 2021-09-24

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: 2021-10-15


	Informacja dodatkowa

