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 zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłuznych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń, nie posiada
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
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
Stowaryszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzajacych i nadzorujących, nie zaciągało
zobowiązań w ich imieniu oraz nie udzielało poręczeń
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa :
I Aktywa trwałe
- Rzeczowe aktywa trwałe
Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych- stan netto
tych aktywów na początek roku obrotowego 30 351,40, zwiększenia z tytułu zakupu środków trwałych, przeceny, przemieszczeń
wewnętrznych oraz darowizn 9 840,00, zmniejszenia z tytułu umorzenia 14 309,70. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu
sprawozdawczego 25 881,70.
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście nie występuje.
Wartość nieamortyzowanych przez jednostkrę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego nie występuje.
II Aktywa obrotowe
- należności krótkoterminowe 1 000,00
- inwestycje krótkoterminowe 726 031,23
- rozliczenia międzyokresowe 2 159,03 na które składają się:
*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 278,27
* usługi informatyczne 1 161,36
* usługi telekomunikacyjne 59,40
* usługi obce – koncert w NFM 660,00
Pasywa :
I Fundusz własny
- fundusz statutowy 785 896,12
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania krótkoterminowe 2 499,41
- rozliczenia międzyokresowe 11 718,95 na które składają się
* energia cieplna 2 271,45
* energia elektryczna 259,07
* zużycie wody i odprowadzanie ścieków 237,82
* usługi telekomunikacyjne 13,89
* czesne i obiady 770,00
* dotacja monitory interaktywne 8 166,72
- rezerwy na zobowiązania nie były tworzone
Wynik finansowy roku 2019 strata netto 45 042,52 zostanie pokryty z funduszu statutowego.
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 osiągnięte przez Stowarzyszenie w roku 2019
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 33 846,18
- przychody z 1% 18 762,90
- darowizny 15 083,28
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II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 298 359,82
- składki członkowskie 210,00
- wpisowe 2 000,00
- czesne 90 257,00
- pozostałe wpłaty od rodziców 68 207,50
- dotacja oświatowa 2 134 885,32
- dotacja celowa Wojewody Dolnośląskiego rozliczana w czasie 5 lat- monitory interaktywne 2 800,00
III przychody operacyjne 0,00
IV Przychody finansowe 5 084,91

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w roku 2019
I Koszty z działaności statutowej 2 070 905,44
- koszty z nieodpłatnej działalnosci pożytku publicznego 36 600,73
w tym:
* zużycie materiałów: 6 317,69
- krzesła 2 376,00
- worki na buty, okulary do pływania na Olimpiady Specjalne 5 866,86
- pozostałe 1 643,11
* usługi obce:
- zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia sportowe na basenie sfinansowane z przychodów 1% 18 762,90
- prowadzenie zajęć sportowych 1 015,00
* wynagrodzenia 6936,86
- koszty z odpłatnej działaności pożytku publicznego 2 034 304,71
w tym
* amortyzacja środków trwałych 13 618,23
* zuzycie materiałów 77 203,67
* usługi obce 38 000,02
* wynagrodzenia - nauczyciele 1 616 838,88
* ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia 288 417,11
* podatki opłaty - abonament RTV 226,80
II Koszty ogólnego zarządu 311 419,15
* Amortyzacja - plac manewrowy 691,47
* zużycie materiałów 49 756,73
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* usługi remontowe 27 122,75
* usługi obce 75 867,03
* wynagrodzenia - administracja 131 798,88
* narzuty na wynagrodzenia i inne narzuty na wynagrodzenia 23 743,34
* pozostałe koszty -ubezpieczenia 699,58
* podatki i opłaty - uzytkowanie 1 739,37
III Pozostałe koszty operacyjne 0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie planuje utrzymanie źródeł finansowania na dotychczasowym poziomie. Głównym źródłem przychodu jest dotacja oświatowa w
całości przeznaczana na realizację celów statutowych to jest prowadzenie niepublicznych szkół specjalnych.
Podejmujemy działania w kierunku zwiększenia przychodów z 1% oraz darowizn.
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
Stowarzyszenie w roku 2019 uzyskało z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 18 762,90, którą przeznaczyło na
organizację zajęć dla dzieci z języka angielskiego oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie połączone z nauką pływania.
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
W roku 2019 nie wystąpiły zdarzenia które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majatkowej i finansowej oraz na wynik
finansowy.
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