
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 – 30.608,66

2. Aktywa obrotowe:

środki finansowe na rachunkach bankowych – 44.326,43

należności krótkoterminowe – 423,07

3. Pasywa - Fundusz własny:

fundusz statutowy – 78.301,38

Strata roku bieżącego – 3.943,22

rozliczenia międzyokresowe – 1.000,00

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 4.000,00 zł "Kociewie moje miejsce" - projekt

Darowizny od Fundacji:

- Fundacja PGNiG 9.100,00 zł Warsztaty edukacyjno-ekologiczne

Darowizny od firm i osób prywatnych:

- Firmy prywatne - upominki na Święta 3.500,00 zł

- Galeria Neptun - działalność statutowa 711,13 zł

- składki członkowskie: 40,00 zł

- darowizny z U.S - 1% podatku 2.868,60 zł

Razem przychody: 20.219,73 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:
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I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- Starostwo-dotacja 4.000,00 zł ‘Kociewie moje miejsce - projekt

Koszty finansowane z darowizn:

- Fundacja PGNiG 9.100,00 zł Warsztaty edukacyjno-ekologiczne

- Firmy prywatne – poz. koszty(wystawa) 1.262,06 zł

- Firmy prywatne - upominki na Święta 3.970,07 zł

- koszty własne - statutowe 506,74 zł

- koszty własne – administracyjne 1.259,44 zł

- pozost. koszty statutowe(amortyzacja) 910,51 zł

Koszty finansowane z 1% podatku:

- „Kociewie moje miejsce”500,00 zł

- warsztaty edukacyjno-ekologiczne 1.504,13 zł

- warsztaty regionalne, pozostałe koszty 1.150,00 zł

Rzem koszty: 24.162,95 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1) Stan na początku roku obrotowego:

Fundusz statutowy – 76.238,40

Zysk roku ubiegłego – 2.062,98

2) Stan na koniec roku obrotowego 78.301,38

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 2021 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" dzięki pozyskaniu środków z 1% mogło w większym stopniu
zrealizować główne cele statutowe - wsparło proces rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim. Poprzez wykorzystanie środków zebranych z 1% podjęto szereg działań,
dzięki którym wypromowano pozytywny wizerunek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskanie środków z 1%
pozwoliło na zaktywizowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz przyczyniło się do pełniejszego zintegrowania się ze środowiskiem
lokalnym.

W roku 2021 dzięki pozyskaniu 1% Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" zrealizowało w Specjalnym Ośrodku
Szkolno -Wychowawczym ze Starogardu Gd. przede wszystkim następujące działania:

1) Projekt edukacyjno-wychowawczy "Kociewie moje miejsce" Projekt "Kociewie moje miejsce " realizowano od 04.06.2021 do
30.11.2021. w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim. Dzięki finansowemu wsparciu m.in z 1 % udało się
zrealizować szereg ciekawych działań regionalnych. Uczestnicy projektu - czyli uczniowie ze szkół podstawowych powiatu starogardzkiego
poznawali kulturę regionu w postaci różnorodnych aktywności. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Starogardzie Gd.(60uczniów )spotkali się na zajęciach warsztatowych w rekonstrukcji średniowiecznej osady Grodzisko
Owidz. Poznawali osobliwości kultury i przyrody Kociewia, poznali obrzędy i zwyczaje rycerskie oraz wytwory sztuki i kultury ludowej. W
trakcie pobytu w Grodzisku Owidz przeprowadzono dla uczestników integracyjne warsztaty plastyczne i warsztaty z gliny. Ponadto w
Grodzisku Owidz odbyły się zajęcia z animatorami oraz pokaz multimedialny.
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Kolejnym działaniem w ramach projektu "Kociewie moje miejsce", na które również przeznaczono środki zebrane z 1 % była wycieczka
autokarowa 60 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. do Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach.
Na terenie arboretum odbył się turniej rekreacyjno - sportowy ,,Na sportowo- na ludowo''. Dla młodych uczestników zajęć sportowo -
rekreacyjnych zakupiono napoje, owoce - zorganizowano poczęstunek dla 60 uczestników. W ramach projektu "Kociewie moje miejsce"
powstały też prace plastyczne w międzyszkolnym konkursie dla uczniów szkół podstawowych z powiatu starogardzkiego. W ramach konkursu
przyznano 30 nagród rzeczowych .Wyróżnione prace opublikowano w formie pamiątkowego wydawnictwa - foto puzzli z najpiękniejszymi
miejscami Kociewia.(30szt.) Wymienione działania w ramach projektu "Kociewie moje miejsce" były możliwe m.in dzięki przekazaniu środków
z 1%.

2) Kolejnym działaniem, na które przeznaczono środki zebrane z 1% były wyjazdowe warsztaty edukacyjno- ekologiczne ,,Wyprawa do
Ptasiego Raju’’ dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężonymi SOSW w Starogardzie Gd. W dniach 22-23.06.2021
około 80 wychowanków Ośrodka, wzięło udział w wycieczce do Zielonej Szkoły oraz w działaniach proekologicznych - warsztatach
edukacyjno-ekologicznych "Wyprawa do Ptasiego Raju" na Mierzei Wiślanej w Piaskach.

Dzięki pozyskaniu środków z 1% zorganizowano zajęcia sensoryczno- ekologiczne w naturalnym środowisku przyrodniczo- krajobrazowym
Mierzei Wiślanej. Zajęcia te dały niepełnosprawnym wychowankom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie GD.
szansę na udział w zajęciach hortiterapii, warsztatach edukacyjnych, ekologicznych. Adresatami projektu ekologicznego byli uczniowie z
wieloma dysfunkcjami sensoryczno- poznawczymi ,dodatkowo z problemami w kontaktach społecznych- uczniowie z autyzmem , z zespołem
Downa , mózgowym porażeniem dziecięcym.

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

Data sporządzenia: 2022-03-15

Data zatwierdzenia: 2022-03-16

Beata Muszyńska

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

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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