
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

1. Informacja dotycząca działu AKTYWA: 781 339,40

  

AKTYWA TRWAŁE: 0,00

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych 14 739,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14 739,00

Wartość początkowa środków trwałych 5 098,55

Umorzenie środków trwałych 5 098,55

AKTYWA OBROTOWE: 781 339,40

Zapasy, w tym: 278 119,97

Towary 278 119,97

Należności, w tym: 90 556,49

Z tytułu dostaw i usług 89 862,49

Z tytułu podatków 0,00

Inne 694,00

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki na rachunkach
bankowych i w kasie 404 326,94

Rozliczenia międzyokresowe 8 336,00

        Druk: NIW-CRSO



  

2.  Informacja dotycząca działu PASYWA: 781 339,40

  

FUNDUSZE WŁASNE: 690 397,39

Fundusz statutowy 688 484,94

Zysk /strata netto 1 912,45

ZOBOWIĄZANIA: 30 715,43

Z tytułu dostaw i usług 23 083,90

Z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych 7 631,53

Z tytułu pozostałych rozrachunków 0,00

Rozliczenia międzyokresowe 60 226,58

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW:  

  

A. Przychody z nieodpłatnej działalności 1 178 909,13

1. Przychody ze źródeł publicznych, w tym: 907 568,91

a. Ze środków europejskich 0,00

b. Ze środków budżetu państwa 588 540,00

c. Ze środków budżetu samorządu teryt. 319 028,91

d. Ze środków państwowych funduszy celowych 0,00

2. Przychody ze źródeł prywatnych, w tym: 271 340,22

a. Ze składek członkowskich 171 438,64

b. Z darowizn od osób fizycznych 20 809,53

        Druk: NIW-CRSO



c. Z darowizn od osób prawnych 19 650,00

d. Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 56 394,35

e. 1% OPP 3 047,70

B. Przychody z odpłatnej działalności 759 257,61

C. Pozostałe przychody operacyjne 9 049,07

D. Przychody finansowe 367,38

  

PRZYCHODY – RAZEM 1 947 583,19

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW:  

  

A. Koszty nieodpłatnej działalności, w tym: 935 700,90

a. Zużycie materiałów i energii 35 171,58

b. Wynagrodzenia oraz ubezp społ i inne świadczenia 397 891,13

c. Pozostałe koszty 502 638,19

B. Koszty z odpłatnej działalności, w tym: 846 220,46

a. Zużycie materiałów i energii 5 578,90

b. Wynagrodzenia oraz ubezp społ i inne świadczenia 476 856,36

c. Pozostałe koszty 363 785,20

C. Pozostałe koszty operacyjne 1 848,50

D. Koszty finansowe 1 025,84

E. Koszty ogólnego zarządu 160 875,04

  

        Druk: NIW-CRSO



KOSZTY – RAZEM 1 945 670,74

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2019 roku Stowarzyszenie odnotowało dochód w wysokości 1 912,45 zł, która zwiększy wartość funduszu statutowego Stowarzyszenia.

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

Jednostka osiągnęła przychód z tytułu 1% podatku dochodowego za 2018 r. od osób fizycznych w wysokości 3 047,70 zł. Środki te zostały w
całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

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
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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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