
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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Organizacja 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

Ogólna suma aktywów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 141 463,71 zł
Ogólna suma pasywów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 141 463,71 zł

Na majątek organizacji składają się : 
Aktywa razem:                                             141 463,71
1) Aktywa trwałe                                            50 594,40 
- rzeczowe aktywa trwałe                              50 594,40 
2) Aktywa obrotowe                                      90 869,31 
- zapasy                                                                 0,00 
- środki finansowe w kasie                              1 881,87 
- środki finansowe na rachunku bankowym 88 987,44 
- należności                                                            0,00 
- należne wpłaty od fundatorów                            0,00 
Pasywa razem :                                            141 463,71 
3) Pasywa – Fundusz Własny                         91 551,79 
- fundusz statutowy:                                      29 314,03 
- zysk (strata) z lat ubiegłych:                        62 111,22 
- zysk (strata) roku bieżącego:                           126,54 
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy             49 911,92 
- zobowiązania                                              18 841,88 
- przychody przyszłych okresów                   31 070,04

Stowarzyszenie w 2018 r. zakupiło samochód do przewozu podopiecznych na zajęcia 
sfinansowany z funduszu PFRON w wysokości 70 000 zł oraz z 1%. podatku w kwocie 
42 388,00. Samochód jest zaliczony do środków trwałych i amortyzowany stawką 20 %. 
Niezamortyzowana część samochodu sfinansowana z funduszu PFRON w kwocie 31 070,00 
stanowi przychody przyszłych okresów.

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 Stan na koniec roku obrotowego 

Składki określone statutem 1 125,60 0,20%

- składki członkowskie 1 125,60 0,20%

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13



Inne przychody określone statutem  w  tym 1% 556 259,25 99,67%

- darowizny, spadki, zapisy 3656,70 0,66%

- subwencje, dotacje 538 564,65 96,49%

- własna działalność 0  

- ofiarność publiczna 1 % 14 037,90 2,52%

Pozostałe przychody   746,00 0,13%

Przychody finansowe 0  

Zyski nadzwyczajne 0  

 

PRZYCHODY  OGÓŁEM

 

558 130,85

 

100%

    

 

Na kwotę 538 564,65 składają się dwie dotacje:

Dotacja z Urzędu Miasta w Olkuszu  w kwocie-  433 406,43

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie – 124 000,00 z czego zwrócono do Urzędu
niewykorzystaną kwotę - 18 841,88

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów 

Stan na koniec
roku
obrotowego
2020

% udział

w kosztach
ogółem

1 2 3

Koszty realizacji zadań statutowych      569 740,43 100 %

1. Zużycie materiałów i energii       128 304,09 22,52 %

2. Usługi obce        59 183,40 10,39%          

3. Podatki i opłaty 0,00       0%

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13



4.Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia 347 796,18 61,05%

5. Amortyzacja        22 470,40 3,94%

6. Pozostałe 11 986,36 2,1%

Pozostałe koszty 0 0%

Koszty finansowe 0 0%

- zapłacone odsetki 0 0%

Straty nadzwyczajne 0 0%

 

KOSZTY  OGÓŁEM

 

 569 740,43  100%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wysokość funduszu własnego na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 91 425,25 i składają się na niego środki z funduszu założycielskiego, zys z lat
poprzednich oraz wynik finansowy.

Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona w rachunku wyników na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 126,54 zł i zwiększy po zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania przez Zarząd fundusz stowarzyszenia w następnym roku obrotowym.

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

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Przychody pochodzące z 1 % w 2020 r. wyniosły – 14 037,90 zł.

W 2020 roku Stowarzyszenie wydało ze środków pochodzących z 1% kwotę - 7 275,46.  Kwota ta przeznaczona została na remont i
utrzymanie pomieszczeń do zajęć z niepełnosprawnymi.

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

1. Zmiany w zakresie należności długoterminowych

 

Na dzień 31.12.2019 r. Stowarzyszenie nie posiada należności długoterminowych

 

1. Zmiany w zakresie inwestycji długoterminowych

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13



Na dzień 31.12.2019 r. Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych.

 

1. Zmiany w zakresie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 

Na dzień 31.12.2019r. Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

 

1. Informacje dotyczące krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 

Na dzień 31.12.2019r. Stowarzyszenie nie posiada krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

 

Data sporządzenia: 2021-03-22

Data zatwierdzenia: 2021-06-08

ELŻBIETA SZAŃCA
ANNA KOSTULSKA 
TADEUSZ ŻUCHOWICZ 
ALEKSANDRA MAJ

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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