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
Pożyczek nie udzielano
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Środki trwałe do bilansu wycenione zostały według wartości księgowej tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia.
Ewidencja wartościowa prowadzona jest na kontach według grup rodzajowych środków trwałych. Ewidencja analityczna środków trwałych
prowadzona jest w postaci kart środków trwałych. Odpisy amortyzacji środków trwałych ustalone są według stawek wynikających z
obowiązujących przepisów. Należności i zobowiązania wprowadzone zostały do ksiąg w wartościach nominalnych wynikających z
dokumentów.
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 osiągnięte przez Stowarzyszenie w roku 2020 wynoszą 236 975,60 zł, a w tym: I. Przychody z działalności statutowej pożytku
publicznego 188 351,33 zł, a w tym: 1. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego (ze źródeł publicznych ze środków budżetów
jednostek samorządów terytorialnych) 5 000,00 zł, 2. Dotacja z Powiatu Krakowskiego 11 000,00 zł, 3. Dotacja z WFOŚiGW w Krakowie
46 000,00 zł, 4. darowizny od osób fizycznych 10 924,93 zł, 5. darowizny od osób prawnych 8 400,00 zł, 6. przychody 1% wynoszą 30
476,40 zł, 7. Dotacja z Narodowego Instyt.Wolności 76 550,00 zł, II. Przychody finansowe działalności statutowej 56,36 zł, III. Przychody
operacyjne działalności statutowej 0,00 zł, IV. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 48 567,91 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 194 214,91 zł, a w tym koszty wydatkowane z 1% 20 064,93 zł. Koszty administracyjne
wynoszą 4 460,27 zł, a w tym amortyzacja 0,00 zł, zużycie materiałów i energii 0,00 zł, usługi obce 4 246,60 zł, podatki i opłaty 192,67 zł,
pozostałe 0,00 zł, koszty wydatkowane z 1% 21,00 zł. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 48 567,91 zł. Koszty
finansowe działalności statutowej 81,40 zł. Koszty operacyjne działalności statutowej 0,00 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykazało nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 10 348,89zł, co zostanie pokryte z
przychodów 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 1% w roku 2020 to kwota - 30 476,40 zł, Poniesione koszty to kwota - 20085,93 zł
Kwota jest wydatkowana na realizację celów statutowych Stowarzyszenia tj. :
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
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