
 1 

 

 

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 

 
 

 

1) DSON nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 

 finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie. 

2) DSON nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 

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 

 

 

AKTYWA                                                                                                                      71 247,31 

 

B. Aktywa obrotowe 

Na aktywa DSON na dzień 31.12.2017 r. wykazane w bilansie w kwocie                  71 247,31 

składają się : 

-środki finansowe w kasie DSON                                                                                     285,41 

-środki na rachunku bankowym                                                                                   70 134,90 

- należności od US  z tyt. podatku VAT                                                                           827,00 

 

PASYWA                                                                                                                        71 247,31 

 

A Fundusz  własny                                                                                                       71 247,31 

 

 I Fundusz statutowy  jednostki na dzień 01.01.2017  w kwocie                                 72 275,18 

   został powiększony o zysk za rok poprzedni   w kwocie                                            1 454,59 

   Stan funduszu na dzień 31.12.2017 w. wynosi                                                         73 729,77 

IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy                                                               - 2 482,46 

 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                       0,00 

 

 

           4)Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów  

 

 W 2017 r. DSON osiągnęło przychody w wysokości                                                 32 201,40 

 na które składają się: 

1.składki członkowskie                                                                                                   1 482,00 

2.darowizny                                                                                                                     7 050,00 

3.wpłaty na cele statutowe od osób fizycznych                                                              2 900,00 

4.wpływy z 1% podatku                                                                                                  2 947,40 

5.wpływy z opłaty za korzystanie z urządzeń DSON                                                    11520,00 

6.dotacja na działalność statutową                                                                                  6 302,00 

Dotację w kwocie 6302,00 otrzymano z Gminy Wałbrzych ze środków PFRON 

na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
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              5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 

 

Koszty działalności ogółem za 2017 r. wyniosły                                                       34 683,86 

 

1.koszty działalności statutowej 29 598,88 

   -klub integracyjny                                                                                                           719,35    

   -śniadanie wielkanocne                                                                                                   500,40 

   -odkrywamy nowe oblicze Wrocławia(wodny świat i nowe 

    formy muzyki klasycznej                                                                                            8 760,23 

    (w tym :3444,00-sfinansowane z dotacji) 

   -wielkie budowle w małe skali-poznajemy uroki minieurolandu                                3 045,00 
    (w tym: 1218,00-sfinansowane z dotacji) 

   -poznawanie kultury innych krajów-pomoc osobom niepełnosprawnym                 11 758,00 

   -XIV turniej szachowo-warcabowy z kolacją Andrzejkową                                       4 220,94 
    (w tym: 1640,00 sfinansowane z dotacji) 

   -kolacja wigilijna                                                                                                            594,96 

2.koszty administracyjne                                                                                                5 084,98 

 

 

            6) Wpływy z 1% podatku  w 2017 r. wyniosły                                                2 947,40  

  Otrzymane środki wykorzystano przy realizacji poniższych zadań: 

   - klub integracyjny                                                                                                          117,51 

   -XIV turniej szachowo-warcabowy….                                                                        2 463,43 

   -kolacja wigilijna                                                                                                            366,46 

 

 

             7) Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową  

 

Strata  za 2017 w kwocie 2 482,46 PLN zmniejszy fundusz statutowy DSON. 

 

 

                                                        

 

 

Wałbrzych 26.03.2018 r. 

 

 

Prezes DSON- Alicja Głowińska 

Skarbnik DSON- Krystyna Korzuch 

Sekretarz DSON- Krystyna Pudło 

Członkowie zarządu DSON 

Zbigniew Lubiński 

Jan Kamiński  


