
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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie
ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Stowarzyszenia składają się:                                                                                                         
1. Aktywa trwałe:   
środki trwałe pomniejszone o umorzenie - 31.519,17  
2. Aktywa obrotowe:   
środki finansowe na rachunkach bankowych - 55.882,21  
3. Pasywa - Fundusz własny:   
 fundusz statutowy - 76.238,40   
zysk roku bieżącego - 2.062,98   
rozliczenia międzyokresowe - 9.100,00   
   

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

Przychody działalności statutowej   
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego :  
 - Starostwo-dotacja         3 700,00 zł "Pocztówki z Kociewia" - projekt
   
Darowizny od Fundacji:   

 - Fundacja Orlen        7 500,00 zł "Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wśród
nas"

 - Fundacja Entraide        5 700,00 zł pomoce dydaktyczne 
 - Fundacja Entraide        1 500,00 zł pomoce dydaktyczne 
 - Fundacja Pracownicza Grupy VKR       10 000,00 zł "Informatyka - to moja pasja i okno na świat" - projekt
Darowizny od firm:   
 - Star-Wik - upominki na Święta            700,00 zł  
 - Galeria Neptun - działalność statutowa            527,19 zł  
 - składki członkowskie:            400,00 zł  
 - darowizny z U.S - 1% podatku        3 666,30 zł  
 - darowizny osób fizycznych:             0,00  zł  
RAZEM:      33 693,49 zł  

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:   

        Druk: NIW-CRSO



I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  
 - Starostwo-dotacja       3 700,00 zł "Pocztówki z Kociewia" - projekt
   
 Koszty finansowane z darowizn:   

 - Fundacja Orlen      7 500,00 zł "Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wśród
nas"

 - Fundacja Entraide       5 700,00 zł pomoce dydaktyczne 
 - Fundacja Entraide        1 500,00 zł pomoce dydaktyczne 
 - Fundacja Pracownicza Grupy VKR     10 000,00 zł "Informatyka - to moja pasja i okno na świat" - projekt
 - Star-Wik - upominki na Święta           700,00 zł  
 - koszty własne - statutowe           139,39 zł  
 - koszty własne - administracyjne           621,15 zł  
 - pozostałe koszty
statutowe(amortyzacja)           910,51 zł  

 Koszty finansowane z 1% podatku:   
 - projekt "Witajcie na Kociewiu"           747,46 zł  
 - upominki świąteczne dla podopiecznych           112,00 zł  
RAZEM:      31 630,51 zł  

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik finansowy Stowarzyszenia przeznaczony jest na zwiększenie funduszu statutowego i obejmuje wszystkie
osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody  oraz związane z nimi koszty.

1) Stan na początku roku obrotowego:   
Fundusz statutowy - 75.701,93 zł  
Zysk roku ubiegłego -      536,47 zł  
2) Stan na koniec roku obrotowego 76.238,40 zł  

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

W roku 2020 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PINOKIO" ze Starogardu Gdańskiego
przeznaczyło środki z 1% na realizację projektu edukacyjno-wychowawczego "Pocztówki z Kociewia", który trwał od
09.09.2020 - 04.12.2020r. i był realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie
Gdańskim. W ramach projektu odbyły się liczne regionalne działania kultywujące kulturę, gwarę, walory przyrodnicze
Kociewia wśród uczniów szkół podstawowych powiatu starogardzkiego. Rezultatem działań były przeprowadzone
warsztaty i ich wytwory artystyczne oraz wydanie pamiątkowych folderów z pocztówkami o Kociewiu - małej
ojczyźnie.
Kolejnym działaniem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio", na które przeznaczono środki z
1% był zakup świątecznych upominków dla  wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Starogardzie Gdańskim z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020r.  Dzięki tej formie wsparcia wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. mogli cieszyć się tradycją świąteczną i
otrzymanymi upominkami.

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

Wszystkie informacje mające wpływ na sytuacje finansową Stowarzyszenia zostały przedstawione. Nie istnieją
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie dalszej
działalności
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Beata Muszyńska

Irmina Wałdoch - prezes 
Celina Rzynda - wiceprezes 
Monika Kosianowicz - skarbnik 
Magdalena Kiedrowska - sekretarz

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
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