
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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiazań finansowych, nie udziela 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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów, a także nie ma zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.  

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa na dzień 31.12.2020r. wynoszą 25 486,53zł i obejmują:

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 25 372,33zł

- środki pieniężne w kasie - 129,20zł

2. Pasywa na dzień 31.12.2020r. wynoszą 25 486,53zł

3. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.

4. Przychody Stowarzyszenia to przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (składki członkowskie, darowizny,
dotacje, dochody z 1%). 

 

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

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 22 166,70zł, 

w tym: 

a. składki członkowskie                                         1 505,00

b. darowizna od osób fizycznych                            500,00

c. dotacja z Gminy Miejskiej                                 6 500,00

d. dotacja ze Starostwa Powiatowego                 6 500,00

e. przychody z 1% pod. doch. od osób fiz.          7 161,70 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 17 667,93zł

w tym:

a. koszty rehabilitacji                  6 200,00 

b. koszty psychoterapii              2 430,00

c. opłaty bankowe                         313,80

d. zakup kwiatów       220,00

e. opłata abonamentu strony internetowej   105,24
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f. opłata telefonu komórkowego     841,32

g. opłaty pocztowe  59,50 

h. opłata za prowadzenie ksiegowości stowarzyszenia  369,00

i. czynsz za wynajem lokalu   6 800,02

j. pozostałe usugi obce  90,00

k. pozostałe koszty   239,05

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2020r. wynosił 18 535,43zł. 

W trakcie roku obrotowego 2020 fundusz zwiększył się o kwotę 2 452,33zł. Jest to wysokość zysku za rok 2020. 

 Na koniec 2020 roku fundusz statutowy wynosi 20 987,76zł. Przeznaczony jest na cele statutowe i zgodnie z ustawą o  rachunkowości
zwiększy przychody statutowe stowarzyszenia roku następnego.

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

Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły 7 161,70zł.  Stowarzyszenie nie poniosło w 2020 roku
kosztów z tyt. 1% pod. od osób fizycznych. 

Sposób wydatkowania: na rehabilitację (psychoterapia) - 2 430,00zł

                                       opłata abonamentu strony internetowej - 105,24zł

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

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Fizjoterapeuta prowadzi własną działalność i wystawia faktury. Psycholog był
zatrudniony na umowę o dzieło. 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia. 

W minionym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli. 

Data sporządzenia: 2020-03-02

Data zatwierdzenia: 2021-04-19

Ewa Kuźmińska

Stanisława Aranowska -prezes 
Ewa Gołąb -wiceprezes 
Marzena Ciotuska -sekretarz 
Maria Ciesielczuk - skarbnik

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
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