
Informacja dodatkowa

f . informacje o wszelkich zobowiqzaniach finansowych, w tym z tytutu dtu2nych instrument6w finansowych, gwarancji i porqczeri lub
zobowiqzafi warunkowych nieuwzglgdnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelno6ci zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie r"rEe pos;ada z,obo$Jiqzan n*eul*'zglgdnlan3rrh w hEEansie,

2. informacje o kwotach zaliczek i kredyt6w udzielonych czlonkom organ6w administrujqcych, zazqdzalqcych i nadzorujqcych ze
wskazaniem oprocentowania, gl6wnych warunk6w oraz wszelkich kwot splaconych, odpisanych lub umorzonych, a lak2e zobowiqzafi
zaciqgniqtych w ich imieniu tytulem gwarancji i porgczefi wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty og6lem dla kazdej kategorii

StolvarzyszeririE nie !l-*rp*a[a*o rff$iczek orEZ nFe udzle]a$a pa4yreek an! kedytaw rn*GnF{orTl orsansw
ad nr i n * stra cyj nych, za l?q dzaj + cycfi $ n a dzc ruj s c1'ch.

3. uzupelniajqce dane o aktywach i pasywach 
1

4. informacje o strukturze zrealizowanych pzychod6w ze wskazaniem ich 2r6del, w tym w szczeg6lno6ci informacje o przychodach
wyodrgbnionych zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz
informacje o paychodach z tytulu skladek czlonkowskich i dotacji pochodzqcych ze Srodk6w publicznych
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tr. Stowaczyszenie w 2017 raku csiagng*o mat6pujqce p'rzychndy z podstawawe.! dzlalalnosci operacyjnej:

- st<{adk*czl*n}eowst*e ?3 l7CI;99 z{

- przychcdy z deEalalno c! cdp*atn,ej 346,fi& zt

- przychady'z tytuiu 1% podatku l?7 437,12 zt r tega:

- 1% PL*R na suhkonta 167 476,05 z*

- l.% FN-'R na GW FT$R 5$ S?4.17 z*

- 3-?6 FLfR Ko*o Srupir Fdowclipie 136,9* rl

- pr-zychody z rriplat dndywgdualnych 25 629,14 zd w tyrni

- wp*aty na Suh,f;*cnta ?3 Z?&ffi z$

- wp{aty na GW FTSR, 2 4CI9,1-4 z*

- dotacje,otrzyrnane * nozliczsne 3- 793,945,1fr zi

IL Przyclr*dy z de&alatno$ci finasowej :

- sdsetkl nd tCIka.g,nv,er night LG 3*3,41 d

IIL Foaortaie pmychndy operacirjne :

- arns.rtl{zacja niepadatkawa l-L 4S8,45 zt

Sg6*e;'r'r pr4rchady: 3 fl93 388,712$

5. informacje o strukturze poniesionych koszt6w
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W 2Sl-7 tolil koszty Stowarzyseen$a ksztaltswaiy sig nastgpujqrc :

tr. Koszly d:!a{af nod.c[ statutowe"] I 036 784,W ef , z tegc:

- kosety ciziaialnnici statutowej :sfinanscwane.! u dotacji 3.788 ?57,60 zf

- fe.oszty dzia*aim$ci odp{atnej Fo4'tku pub*icznegc

- kn,re-tgr lerzenla, rehahilitacji, zakupu $e*c*w i sprzqtu

finansowane z l-Fi podat$<r.l FLiR. Suhkonta

39S,SS zt

l-87 $77"55 zl

- f;cssrtir szko*eru wy.|atddw terapeutyrznycfu spotkari

integracy.jnyrh sfinansawanych z 3.% podatku *W FTSR ' 59 57&85 z{

Il. kosety adrnFnistracyjne

ItrI" Koszty operary_|ne

W. Kosety finanso$.{e

Koszty og6leun ;

1-1F fr46J3 zl

l- 733,,85 zf

CI,S3 zi

3 155 fiS4"t L d

6. dane o 2r6dtach zwigkszenia i sposobie wykozystania funduszu statutowego

7. je2elijednostka posiada status organizacji pozytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych
pzychod6w i poniesionych kosztow z tytulu '1% podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz sposobu wydatkowania 6rodk6w
pochodzqcych z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych
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W 20L7 r, fiW FTSR. uzysFra*a przych.ndy,e 15i grar$atku ur wysckod,ci ze? 4S7-LZzl tego:

- 1$"* Pg-ig na sublconta - 167 a176,05 z€,

- l-?i PE-in na DW PTSR - 59 824,i-7 z{

- lti PL*R Ku{a firupy il*owct*ple - l-36,9,0 z{

\ry J[17 r. Knszty z g'tu{u 1i$ podatku v,.j,n*cs$:

- z hcnt osobirtych ur ranrach Pl-f R - 187 S?155 zl - w $m hyiy firransau'arre:

ai zakupy Fekc'*.r supfementdw die.g;

h] eakupy sprz€tu r,elrah*$itacyjneqo, porTrilcniczeEo, artyku*y n'l*dynzne

cJ finansswanle uslug rehahiiitar3pjnych - rehahi$*tar,!9 damovrej, v"nasaiy, zabiegawr medycznyrhJ

clJ filran,ss,'.ryanEe turnusdw rehah$$ftaryjnych {w tym takre kosztdw pohytu apielrundw osdtr niesa*-nrdzEetnych]

ci tlh,v!dar.!a hanier technicznych, aruhltelitonicany,ch, knmunikacyjnyrh;

- rnr: rumach dzlate$nsscF nfeodp*atne-! - 66 885,53 zi

ai finansswanSe zajqc relrahi**.tar1,.!nych grupolo-ych i indSnviduallryth;

hi dof*nansa,wanEe warsetatdw stacj,anarnych i uyjaedowyctt w zekresFe rehafi:t**tac,!i spolerzr:e;-;

c.l f$ftansswanie za_lqi indy*r[dua$ny,c]r i gruporrych rv nanlach rehaFr*$Etacji sp.o$eczne.] m.9n. wspancBe specja*ifiow
np. us$uqF asystenta osohy nEepe*nospral*rnej-" E*gopeda. pqyrho$og, d*eteg[r, pi*fiegndarka;

W 2*17 r, zo,sta$ wydatkarr.rane $r,adki na proanacjq 1;",t podatku ,*r r+rysakcici 1S555,51 z*. {rakttp lranera

rekf arnoweqc OWFTER" przygotfrwanie orac druk i lrnf partarz lta$endarzy ] u*ntek L%]

8. inne inform acje ni2 wymienione powyzej, jeZeli moglyby w istotny spos6b wptynq6 na ocenQ sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaSnienia wymienione w zalqczntku nr 1 ustawy z dnia 29 wrze6nia 1 994 r. o
rachunkowo6ci, o ile wystqpujq w jednostce
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\{r noitqzku z norr,'eVFrariE us,tawy c rachunknurafci Stowarzysaenie eCI}rf igawene }:1,.*a do zagrrezentowan.a
sg:raulnectanf e finansc'*regn lvq 'u'r,'ror"Lr zal4cznika nr 6 da ust,:r,vy. Nau,y rd?or Spralidarr$ania w istctlry sposaF:

zvtrietii* spnsdh pfezeflto!,'-,ani* przy-chadow i kasztalo-r nr,az v.yniku finansovl:ego, Aby zach,oplac unraw;nywalnuir
ckrersw {rprair.,azr{a\qrzegCI [ pnprzednieqci na pctrzeby spreu,,:ordanla pt=eksata]cano dane paroinrna$,cEt ra
?il15 rok dostnsav,,'u.$4r do nowyrh *rl,.moEflw.

Fanize.! zaprezentoreanil dane parcwnaw'{ze'zs I0l-5 rck nrar pr-reksr.ta$ccne dane grnrdl',rn***cze wrar z
obla:inien"arni:

A. Frzirchndy p.ndstalvnwej dzFa*a{nnsri cpreeryjnej 5 3.50 458"EEe$

- przeksrte$cc:re dan* pordwnawcze L 683 0'fl9"232$, rcznFre ]. 467 449,64 l| - jest to nad',r,1,zka

p:rq',rhariniv nur{ kosztatTii roku 3 15 ;zqodnie z n,ol've$*zacjq ustawy a raclrun[rnv-,oidi nad*yzka ta nie prn*rigksza

praychoC*w roku nastqpslego, a wylcxzpn'ana jest w h**ansle.ial<n zysk tat uhGegi_ifch,

E. Koszty pa dstawolt ej ciziaia * n adci c pera ryj nej

- przekztaicsne dane poFowrlal,$rze

3 73? 54?"702*

1 58? 623,572*, roznica L4g 925,152$ - w no',e,ysl1 ukfadzle
rachunku eysknw I strat jest ta norrya l,'4'ndrqbnEnna pozyr,la - $rnszgr ngdlne zarzqdu

t. preeksrta*rone dane pordn nd$Jcze

rn,ystqpou;ata $f vle$jl pnprzed nie"j;

zysk {stratai z dzia*af no:fri statutawef tr 0CI 386,652t - pazycja ta nie

l{. przeksetaircne c$ene porcwnawrze
dzFa{af noEcF statutoloie.} parnnie.iszona o

- r/sk {stnatai z dzia{anofcf operaryjne -49 538,4St* - zysk {strata] z
kosaty cgoEne aarzqdu;

M. przekztai,ccne dane pordwna\qcze
g:omnFe'fsecne o kosz!,r ngo*enr,

zyslc {strat*j brutto - 3L 3E?"55ri - przychody agdlern

Przewodniczqca
Rady Oddziatu Warsiawskiego' n PrlR,

Ma$d#f{Wfrko
staohir

Oddzialu Warszawskiego

lmi? i nazwisko osoby, K6rej powierzono prowadzenie
ksies racf€tgwtla f{S{S$UqFa. 52 ust 2 ustawy o rachunkowosci

lmig i nazwisko kierownika jednostki, a jezeli jednostkq kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich czlonk6w tego organu - na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowo6ci

Sekretarz Pneb rrla-ut,&
Rady Oddzialu Warszawskiego

9,,ffr,{1d*6-sr,r"
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