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Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz inwestycji długoterminowych
-środki trwałe razem - 5 547 247,22 z tego 1/ grunty-297 741,50,
a) środki trwałe-brutto-budynki- 4 134 679,08-środki transportowe- 535 278,47-urządzenia techniczne- 150 
666,77-pozostałe środki trwałe- 428 881,40
b) inwestycje na obcym środku trwałym-brutto - 36 900,26
Razem środki trwałe PSONI - 5 584 147,48
c)umorzenia środków trwałych-1 815 170,69
1.budynki-1 019 312,17
2.środki transportowe- 313 518,90
4.urządzenia techniczne- 107 716,85
5. pozostałe środki trwałe- 374 622,77
d)wartości niematerialne i prawne brutto - licencje i programy komputerowe 23 239,40
e) umorzenie wartości materialnych i prawnych - licencje i programy komputerowe- 23 239,40
e) inwestycje długoterminowe- z tego 100% udziałów w spółce Szansa - 5 000,00
Dane o odpisach aktualizujących wartości nalezności-nie występuje
Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
1. należności mod dostawców- 150,00
2. nalezności z tyt. ceł ZAZ- 405,67
należności z tyt. świad. rehab. od NFZ - 87 342,00
należności od PFRON-6 514,20
należności od PFRON-ZAZ- 30 704,97 razem- 124 966,84
3. nalezności od uczestników PŚDS-0
nalezności za wyżywienie - 3 924,80
składki członkowskie- 4 905,51
pozyczki mieszkaniowe - 40 545,00
rozliczenia SODiR -PSONI- 32 447,05/ razem- 81 822,36
Ogółem należności - 206 939,20
Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu
a) informacja na temat kredytów kredyt zaciągnięt5y w 2010r-161 271,77
okres spłaty kredytu:
a/ do jednego roku - 20 809,32
b/ powyżej 1 roku do 3 lat - 41 618,64
c/ powyżej 3 do 5 lat - 41 618,64
d/powyżej 5 lat - 57 225,17
Zobowiązania krótkoterminowe
- razem kredyty i pożyczki - 20 809,32
- razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 1 170 787,09
- razem zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - 6 993,15
- razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 3 288,13
- razem zobowiązania inne - 4 009,17
- razem leasing operacyjny - 52 877,49
c) fundusze specjalne - razem - 151 275,03, zobowiązania krótkoterminowe razem - 1 410 039,38
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów
1. dotacja na remont filii OREW - krótkoterminowe - 4 167,50, długoterminowe - 123 983,17
2. dotacja PFRON na realizacje programu ZRT - krótkoterminowe - 75 889,96, długoterminowe - 18 407,49
3. dotacja na docieplenie budynku OREW - krótkoterminowe - 625, długoterminowe - 19 270,84
4. dotacja PFRON na zakup samochodu Ford Transit - krótkoterminowe - 27 943,41, długoterminowe - 66 
571,03
5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na nadbudowę OREW - krótkoterminowe - 5 000, długoterminowe - 160
 416,63
6. składka członka stowarzyszenia - krótkoterminowe - 21, długoterminowe - 0
7. dotacja PFRON na zakup środków trwałych w ZAZ - krótkoterminowe - 51 255,08, długoterminowe - 13 
200,00
8. środki Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- zakup środka trwałego w ZAZ - 
krótkoterminowe - 4 400,00, długoterminowe - 13 200,00
9. Środki ZFA na zakup środka trwałego w ZAz - krótkoterminowe - 621,24, długoterminowe - 3 143,01
RAZEM - krótkoterminowe- 169 923,19, długoterminowe - 498 450,61
b) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów: razem - 91 097,42, długoterminowe rozliczenia - 
leasing operacyjny- 128 432,28, razem rozliczenia międzyokresowe kosztów-219 529,70
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Struktura rzeczowa - przychody razem- 8 654 673,58
1. Przychody działalności statutowej-typowe - 414 120,05
2. Inne przychody statutowe - 8 073 473,43
3. przychody działalności statutowej pożytku publicznego - 25 507,60
4. pozostałe przychody operacyjne-135 863,02
5.przychody finansowe-5 709,48
6.zyski nadzwyczajne-0
b)struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych
1koszty razem-8 297 094,86
1.koszty realizacji poszczególnych zadań- 7 511 681,72
2.koszty realizacji działalności pożytku publicznego - 13 442,11
3. koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej- 733 924,88
4. pozostałe koszty - 13 009,75
5. koszty finansowe - 25 036,40
c)informacja o kosztach rodzajowych razem - 8 259 048,71
Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów - nie występuje. Informacja na temat zapasy rzeczowych 
aktywów obrotowych - razem - 13 092,47

III

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości, powiązany 
jest z bilansem i rachunkiem zysków i strat - wykazuje zmianę (+, -)
Środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej - 511 020,64
Środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości - -187 576,00
Środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości - - 28 966,97
Środków pieniężnych razem netto w wysokości - 294 477,67
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -, korekty w rachunku przepływów pieniężnych:1/amortyzacja - 
207 112,42,2/ zmiana stanu-odsetki - 8 157,65, 3/zmiana stanu rezerw- 7 174,91, 4/ zmiana stanu zapasów - 3 
341,24, 5/ zmiana stanu należności - - 32 979,47, 6/ zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych z wyjątkiem 
kredytów i pozżczek - 1 034 786,22, 7/ zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -
 66 621,73. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych z wyłaczeniem zmiany stanu 
zobowiązań z tutyłu kredytu wg bilansu wynosi 1 034 786,22 zł, wg rachunku przepływów pieniężnych poz. A 
II.8 wynosi 1 034 786,22 zł. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych: wg bilansu wynosi 66 621,73 zł, i wg 
rachunku przepływów poz. A. II.9 wynosi 66 621,73 zł

IV

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych  przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie 
w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majatkową, finansową i wynik finansowy jednostki-nie 
dotyczy. Istotnych transakcji zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 
powiązanymi - nie występują.
Przeciętne zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe. Na dzień 31 grudnia 2017r. Stowarzyszenie 
zatrudniało 167 osób. W liczbie tej jest 17 osób nieaktywnych zawodowo przebywających na długoterminowych 
zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych co w przeliczeniu na pełne 
etaty dało 148 etatów. W związku z powyższym aktywnych zawodowo pracowników było 150 osób , w 
przeliczeniu na pełne etaty to 132. Pracownicy ogółem- w etatach 132, pracownicy merytoryczni 88, 
pracownicy administracyjni 15, pracownicy obsługowi 29. Średni stan zatrudnienia w 2017r. wyniósł 150 osób. 
Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 r. wyniósł 132 etatów. Średnie wynagrodzenie 
pracowników w 2017 r. wyniosło 3 109,83 zł. 
Wynagrodzenie: łaczna kwota wynagrodzeń 4 925 971,64, wynagrodzenie zasadnicze 4 489 670,73, nagrody 
36 726,99, premie 166 314,23, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 233 529,69.
Zarząd Koła Stowarzyszenia pracuje nieodpłatnie. Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem z zysku, 
wypłacanych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 
administracyjnych spółek hanlowych za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i 
świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w 
związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu-nie dotyczy.

V

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty-nie dotyczy. Znaczących zdarzeniach jakie 
następiły po dniu bilansowym a nie uwzglęnionych w sprawozdaniu finansowym-nie wystąpiły
W roku obrotowym nie zmieniano zasad polityki rachunkowości.
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Sporządzono dnia:

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji-nie występują. Informacje o 
transakcjach z jednostkami powiązanymi-nie występują. Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 
20% udziałów. Udziały w spółkach zaleznych, współzależnych i stowarzyszonych na dzień bilansowy-nie 
występują.
Stowarzyszenie posada 100% udziałó w spółce SZANSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie 
udziały to jest 100 udziałów o wartości nominalnej po 50, 00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł 
zostało objetych przez Polskie stowarzyszenie na rzecz  Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w 
Ostródzie i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5 000,00 zł. Spółka powstała w celu wspierania działalności 
statutowej  stowarzyszenia na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zysk Spółki SZANSA 
przypadający na Wspólnika- PSONI Koło w Ostródzie przeznaczony będzie na realizację celów statutowych 
PSONI Koło w Ostródzie. Akt notarialny  spółki podpisany został w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie w dniu 
03.12.2013 r. Repertorium ,,A" nr 5009/13 Udziały w spółce zostały ujete w bilansie za 2017 r. w aktywach w 
pozycji A.IV.I.

VII

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie łączyło się z innymi podmiotami gospodarczymi.

VIII

Nie są nam znane okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
Stowarzyszenie działalności nw roku następnym po badaniu.

IX

Nie posiadamy informacji, które mogłyby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej,finansowej 
oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.
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