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 występują zobowiązania finansowe. Brak udzielonych gwarancji i poręczeń.
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 występuja zaliczki i kredyty dla członków organów zarządzających i nadzorujących ani zobowiązania zaciagniete w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena
nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu

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
W tej tabeli wyszczególniamy przychody organizacji w danym roku z podziałem np. na przychody od firm, osób fizycznych,
organizacji pozarządowych i instytucji państwowych i samorządowych. Struktura dotacji pochodzących ze środków
publicznych
Dotacje
Refundacje
SUMA
w tym (szczegółowo refundacje i dotacje)
Gmina Miasta Kraków
PFRON
Powiat Nowy Targ
Gmina Krzeszowice
Gmina Gdów
Gmina Wieliczka
Powiat Wieliczka
Kuratorium Oświaty
Gmina Miasta Zakopane
Gmina Myślenice
Gmina Biskupice
Urząd Województwa Małopolskiego.
Powiat Sucha Beskidzka
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Struktura kosztów działalności organizacji
PLN
I .Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 27 858 336,67
1.Amortyzacja
1 055 234,98

Druk: NIW-CRSO

PLN
11 368 139,20
1 186 002,44
12 554 141,64
5 062 221,16
2 079 480,00
71 093,60
684 122,40
70 000,00
1 096 803,44
610 209,56
33 760,00
180 000,00
160 000,00
20 000,00
326 677,47

2.Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5.Wynagrodzenia
6.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7.Pozostałe koszty
II .Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
1.Amortyzacja
2.Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5.Wynagrodzenia
6.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7.Pozostałe koszty
III. Koszty ogólnego zarządu w tym:

16 851 691,88
1 876 385,48
1 084,95
6 273 396,74
1 364 557,12
435 985,52
2 914 405,80
116 171,04
717 521,26
492 744,71
0,00
1 273 478,59
247 114,33
67 375,87

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego
Wyszczególnienie
1.Stan funduszu na koniec roku poprzedniego
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego
a)zwiększenie z podziału wyniku finansowego za 2016 r.
b)zwiększenie z tyt. otrzymania środków trwałych nieodpłatnie
c)zwiększenie z innego tytułu
3. Zmniejszenie w roku 2017
Razem

Kwota zł
19 998 512,74
2 434,53
2 434,53
0,00
0,00
0,00
20 000 947,27

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
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku
sprawozdawczego
Środki z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w roku 2017
Wydatkowanie kwoty pochodzącej z 1% w roku sprawozdawczym 2017
a) leczenie i rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych
b) pomoc dla dzieci i młodzieży
c) pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe do wykorzystania w następnych okresach
sprawozdawczych

602 596,78
1 109 433,35
908 029,79
417 667,46
67 739,45
340 879,29
81 743,59
804 000,34

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
Propozycje podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2017
a) Propozycja podziału zysku bilansowego netto
- na zwiększenie funduszu statutowego
Druk: NIW-CRSO

58 118,09
58 118,09

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od
wyniku finansowego brutto
Wyszczególnienie
kwota w PLN
I. Przychody ogółem
28 756 204,77
a) zwiększenie przychodów podatkowych
0,00
b) zmniejszenie przychodów podatkowych
126 685,73
Razem przychody podatkowe
28 629 519,04
II. Koszty ogółem
31 316 824,61
1)Koszty nie stanowiące uzyskanie przychodów w tym
12 690 515,97
a) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie
126 685,73
b)Amortyzacja samochodu osobowego o wartości >20.000Euro
9 688,60
c) Ubezpieczenie AC samochodu o wartości powyżej 20.000 euro
0,00
d) koszty sfinansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
12 554 141,64
Razem koszty podatkowe
18 626 308,64
Wynik finansowy (podatkowy)
10 003 210,40
Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych roku obrotowego 2017
Wyszczególnienie wg grup zawodowych
Zatrudnienie razem w tym
1. Pracownicy na stanowiskach związanych bezpośredni z realizacja zadań z tego
a) psycholog/prawnik
b) terapeuta zajęciowy
c)fizjoterapeuta
d)wychowawca/pedagog/
e)pielęgniarka
f) pracownik socjalny
g)kucharz
h) opiekun
i) pracownik gospodarczy/portier
j) magazynier./kierowca
2. Pracownicy obsługi z tego:
a) księgowy/kadrowy/kasjer
b) specjalista BHP
c)pracownicy adm-biurowi,koordynator
3. Pracownicy kierownictwa z tego
a) dyrektor
b) kierownik

Za rok obrotowy 2017
ogółem osób
235,14
191,33
10,73
42,92
31,30
45,59
9,83
6,26
5,36
12,51
14,32
12,51
13,40
8,04
0,89
4,47
30,41
12,52
17,89

Wynagrodzenie należne członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki
W roku
poprzednim
obrotowym
Wynagrodzenie łącznie z tego
0,00
0,00
1.Członkom zarządu
47 504,41
51 361,28
2. Członkom innych organów statutowych
0,00
0,00
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconym lub należnym
za rok obrotowy
Wyszczególnienie

Druk: NIW-CRSO

Wyszczególnienie
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania
b) inne usługi poświadczające
c) usługi doradztwa podatkowego
d) inne

Kwota brutto w zł
11 070,00
0,00
0,00

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-20

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

