Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Nazwa:
Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu
Rzeszowskiego,
Adres: 36-054 Mrowla 52
Nr KRS: 0000096678
Czas trwania działalności Związku Stowarzyszeń jest nieograniczony.
Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Związek Stowarzyszeń. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa zawiera nie objęte bilansem oraz rachunkiem
wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej.
1. Związek Stowarzyszeń nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłuższych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
 Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego - wg cen bieżących.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych,
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 Związku Stowarzyszeń składają się:
Aktywa obrotowe - środki pieniężne :
a) w kasie - 1,06 zł
b) na rachunku bankowym - 2 822,85 zł
Wynik finansowy zostanie wykorzystany na fundusz statutowy w całości.
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem.
Darowizny 1%
Darowizny od osób fizycznych
Dotacje - ogółem
Dotacja Powiatu Rzeszowskiego - 41 000,00 zł
Dotacja Województwa Podkarpackiego - 30 156,00 zł
Dotacje PFRON - 13 996,31

6 549,80 zł
7 920,50 zł
85 152,31 zł, w tym:

Składki członkowskie

120,00 zł

Przychód roku ubiegłego

7 659,93 zł
1,54 zł

Odsetki
RAZEM:

107 404,08 zł

5. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne
i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.
"Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego "

50 073,66 zł

w tym dotacja Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 41.000 zł
"Podkarpackie kresy "

32 118,31 zł

w tym dotacja Województwa Podkarpackiego w wysokości 30 156 zł
"Powiatowy Dzień Jedności"

9 606,31 zł

w tym dotacja PFRON w wysokości 9 606,31 zł
"Z nurtem Wisły i Odry"

7 603,61 zł

w tym dotacja PFRON w wysokości 4390 zł
Koszty biurowe

448,38 zł

Prowizje Bankowe

333,87 zł

Zadania Gminne z 1%

4 396,03 zł

RAZEM:

104 580,17 zł

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej i gospodarczej.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Nie posiadamy
7. Związek stowarzyszeń posiada statut organizacji pożytku publicznego.
W roku 2017 otrzymaliśmy łącznie kwotę: 6 549,80 zł, z darowizn 1%, w tym z
celem szczegółowym na zadania gminne łącznie 3 382,40.

Realizacja zadań z darowizn 1% w roku 2017:
A) na zadania gminne wydatkowano ogółem w roku 2017 kwotę :4396,03 zł
B) na realizacje wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 6688,30 zł.
Różnice wynikające z otrzymanych darowizn w stosunku do wydatkowanych
kosztów są pokryte z darowizn 1% uzyskanych w latach ubiegłych.
8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

związanych z działalnością statutową.

Nie udzielono

9. Informację o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródłach ich finansowania. Nie przewiduje się

