
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

Głównym przedmiotem działności Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Stowarzyszenie nie
prowadzi działalności gospodarczej. Aktywa i pasywa ujete w sprawozdaniu zostały wyceniowe : należności po cenach wymagalnych a
zobowiązania po cenach wymagających. Koszty poniesone w roku obrotowym zostały przyjęte po cenach rzeczywiście poniesionych na ich
zakup. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z
Rozporządzeniem Min. Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerilanych i prawnych
a także aktualizacji wyceny środków trwałych ( Dz. U. Nr 6 z późn. zmianami). Wycena zapasów w magazynach żwynościowych jest
dokonywana w cenach zakupu. Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się, przyjmując założenia, że jednostka będzie kontynuowała
działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym zakresie , bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji. 

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

- Dotacje oświatowe na prowadzenie : 40 szkół, 9 przedszkoli, 1 punktu przedszkolnego, 35 oddziałów przedszkolnych na terenie
województwa podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, podkarpackiego i lubelskiego oraz Ośrodka Rewalidacyjno
Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Łomży
Realizowane projekty w roku sprawozdawczym :
- "Wsparcie wdrażania nowego systemu edukacji przedszkolnej w Gruzji" - instytucja dotująca MSZ, okres realizacji 01.04.2018r.-
31.12.2018r., kwota 408 430,00 zł
-"Program współpracy rozwojowej – wsparcie techniczne przy obsłudze systemów profesjonalizacji siły roboczej w obszarze edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej" - instytuacja dotująca Unicef , okres realizacji 01.04.2018r.-31.12.2018r., kwota 79 355,00 dolarów
- realizacja projektu żłobkowego "Maluch" , instytucja dotująca Podlaski Urząd Wojewódzki , okres realizacji 01.01.2018r. -31.12.2018r. ,
kwota 62 850,00 zł
-"Systematyczna rehabilitacja i wsparcie rozwoju drogą ku samodzielności", instytucja dotująca PFRON, okres realizacji 01.04.2018r. -
31.03.2019r., kwota 768 854,01 zł
- "Systematyczna rehabilitacja i wsparcie rozwoju drogą ku samodzielności", instytucja dotująca Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, okres realizacji 01.04.2018-31.12.2018r. , kwota 20 000,00 zł
-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Województwo Warmińsko - Mazurskie, instytucja dotująca Warmińsko - Mazurski Urząd
Wojewódzki, okres realizacji rok 2018, kwota 2 480,00 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Województwo Mazowieckie, instytucja dotująca Mazowiecki Urząd Wojewódzki, okres
realizacji rok 2018, kwota 4 960,00 zł
-"Droga ku niepodległości", instytucja dotująca Fundacja Okno na Wschód, okres realizacji 2018, kwota 5000,00 zł
-"Kompetencje kluczem do sukcesu", instytucja dotująca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego, okres realizacji
01.08.2018-30.06.2020r., 
- "Z rodziną ku niepodległości", instytucja dotująca Fundacja Okno na Wschód, okres realizacji 12.09.2018-12.11.2018r. - kwota 4 950,00
zł
- "Aktywnie - Zdrowo - Rodzinnie" , instytucja dotująca Fundacja BGK, okres realizacji 01.12.2018 - 15.07.2019, kwota 19 00,00 zł 
- Żółty talerz, instytucja dotująca Kulczyk Fundation, okres realizacji 01.09.2018-31.08.2019, kwota 14 000,00 zł
- Żótły talerz, instytucja dotująca Kulczyk Fundation, okres realizacji 01.09.2018-31.08.2019, kwota 22 000,00 zł
- " Opowiem Ci o wolnej Polsce", instytucja dotująca UG Sokółka, okres realizacji 14.06.2018-31.12.2018, kwota 7 100,00 zł
- Pajacyk, instytucja dotująca PAH, okres realizacji 03.09.2018-31.01.2019r. , kwota 11 700,00 zł
- "Jestem stąd", instytucja dotująca UG Dubeninki, okres realzacji 23.04.2018-31.12.2018r., kwota 1600,00 zł
Składki członkowskie wpłacone w roku 2018 - 7 06,50 zł
Wpłaty na 1 % - 30 943,80, zł

        Druk: NIW-CRSO



5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, oraz dodatkowo struktura kosztów
administracyjnych: - zużycie materiałow i energii 
-usługi obce
-podatki i opłaty
-wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia
-zakup sprztu i wyposażenia
-pozostałe koszty związane z prawidłowym prowadzeniem szkół i przedszkoli

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i spodobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielania gwarancji, poręczeń i innych
zobowiązań związanych z działalnością statutową:
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
-zakup potrzebnych usług i materiałów
-rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych

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

Wpłaty na 1 %  w 2018r - 30 943,80 zł, wydatkowano 24 486,40 zł na :

- terapie specjalistyczne

- pomoc materialna na rzecz dziecka niespełnosprawnego

- zakup sprzętu

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: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Patrycja Sienicka
Stanisława Barbara Kuczałek 
Mikołaj Jednacz 
Elżbieta Wdziękońska

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

        Druk: NIW-CRSO
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