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
Jednostka nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wobec
budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Na dzień bilansowy
jednostka nie ma zobowiązań długoterminowych.
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
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
Źródłem finansowania jednostki są składki członkowskie, darowizny od osób fizycznych i firm oraz wpłaty z tytułu 1%.
składki członkowskie: 7385,08 PLN
wpłaty z tytułu 1%: 49259,77 PLN
darowizny od osób fizycznych i firm: 1487,00 PLN
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty administracyjne w 2020 roku w kwocie 26004,93 PLN wydatkowano następująco:
1. zużycie materiałów i energii: 5041,19 PLN
2. usługi obce: 20764,74 PLN
3. podatki i opłaty: 199,00 PLN
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Decyzją organu założycielskiego zysk roku 2019 zostanie przekazany na działalność statutową 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
W 2020 roku z tytułu 1% podatku od osób fizycznych za rok 2019 wpłynęło na konto Stowarzyszenia 49259,77 PLN (w roku poprzednim:
39395,90 PLN), w tym na subkonta podopiecznych 46723,20 PLN, a na Stowarzyszenie 2536,57 PLN.
W 2020 roku wydatkowano w ramach subkont podopiecznych (tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, zakupy
leków, pomoc edukacyjną) łączną kwotę 24962,00 PLN. Z wpływów 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia wydatkowano na cele statutowe
722,01 PLN.
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 miały miejsca znaczące wydarzenia dotyczące lat ubiegłych. Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały
miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki. Jednostka nie dokonała zmian w polityce rachunkowości,
które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Jednostka nie stwierdza na dzień zatwierdzenia
sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuowania działalności. Nie
wystąpiły inne niż wymienione wyżej informacje, które w ocenie jednostki mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej lub
finansowej.
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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
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