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
Nie dotyczy
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
AKTYWA:
AKTYWA TRWAŁE 5860,38 zł
AKTYWA OBROTOWE 291 993,17 zł w tym:
Zapasy 0,00 zł
Należności krótkoterminowe 5197,97 zł
Inwestycje krótkoterminowe (środki na rachunkach bankowych i kasie) 27.4389,50 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 405,70 zł

PASYWA:
FUNDUSZ statutowy: 260 158,78 zł
Zysk/strata netto za rok bieżący 25 585,34 zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 12 109,43 zł w tym:
Kredyty i pożyczki 0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe (wobec dostawców) 12 109,43 zł
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:
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w tym
a) przychody z 1% odpisów 1 436 258,93 zł
b) wpłaty od osób fizycznych i prawnych (darowizny) 52 715,83
c) znaczki cegiełki 6 311,40 zł
d) składki 293,40 zł
e) pozostałe przychody 42 947,39
2. Przychody finansowe (w tym oprocentowanie lokat) 2 897,38 zł
3. Granty/Dotacje 32 190,99 zł
4. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 108 950,00 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
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KOSZTY:
1. Koszty realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 268 199,15zł
w tym:
a) Środki z 1% odpisów przekazane beneficjentom 1 063 973,81 zł
b) Środki przekazane na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych 66 525,71 zł
c) Partnerstwo, dotacje i nagrody 88 598,84 zł
5. Granty 49 100,79 zł
6. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego 89 272,45 zł
7. Koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 484 462,98 zł
8. Koszty finansowe 0,00 zł
9. Pozostałe koszty operacyjne 11 702,33 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
SPSM nie prowadzi działalności gospodarczej a wszystkie uzyskane przychody przeznaczane są na działalność statutową.
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 z tytułu 1 % odpisów w 2018 roku: 1 436 258,93 zł
Koszty z tytułu 1 % odpisów w 2018 roku: 1 175 925,41 zł
STRUKTURA WYDATKOWANIA 1% ODPISÓW:
Pomoc dla placówek edukacyjnych 88 598,84
Dotacje dla UKS-ów 895,59
Dotacje dla osób niepełnosprawnych 7 496,00
Wsparcie dla pasjonatów 26 750,00
Placówki edukacyjne 854 651,70
Akcja "Pomóż dziecku" - pomoc dla niepełnosprawnych 126 718,23
EWsparcie UKS i KS 70 815,05
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
Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2019-02-05
Data zatwierdzenia: 2019-03-27

Łukasz Zarodkiewicz

Bohdan Piotrowicz, Krystyna Jastrzębska, Maciej Andreasik,
Konrad Szymacha, Dorota Petlic, Łukasz Zarodkiewicz, Renata
Chmielewska, Anna Kaczmarczyk Korzonek, Joanna Mielniczuk,
Barbara Wacławek, Stanisław Sukta, Renata Zabawska.

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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