
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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nie uwzględnionych 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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorujących, a także zobowiązań zaciagniętych
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Stowarzyszenie nie posiada udziałów i akcji.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Majątek Stowarzyszenia to: środki trwałe w wysokości brutto: 288 291,63zł, umorzenia: 213 071,73zł, wartość netto: 75 219,90zł.

Aktywa:

Aktywa trwale - 75 219,90zł

Aktywa obrotowe - 116 454,90zł w tym:

- należności krótkoterminowe - 107 674,90zł

- środki finansowe w kasie - 8 780,00zł

Pasywa:

Fundusz własny - 157 792,65zł

Fundusz statutowy - 140 302,01zł

Wynik finansowy - 10 241,19zł

Pozostałe fundusze - 7 249,45zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 33 882,15zł w tym:

zobowiązania krótkoterminowe - 13 236,94zł

rozliczenia międzyokresowe - 20 645,21zł

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 statutowe - 963 619,97zł w tym:

1% OPP - 11 653,10zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego - 14 655,00zł

Dotacja PFRON - 730 414,03zł

Dotacja Urzędu Miasta Skierniewice - 85 427,00zł

Dotacja Rada Polek - 4 000,00zł

Darowizny od osób prywatnych - 13 355,50zł

Darowizny od osób prawnych - 3 700,00zł

        Druk: NIW-CRSO



Składki członkowskie - 4 202,00zł

Pozostałe przychody - 26 159,11zł

Wsparcie społeczne JA TY MY - 70 012,57zł

Przychody finansowe - 41,66zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działań statutowych - 953 378,78zł w tym:

Zużycie materiałów i energii - 102 984,92zł

Usługi obce - 58 146,11zł

Podatki i opłaty od środków transportu - 900,00zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia - 690 863,15zł

Amortyzacja - 23 058,68zł

Pozostałe - 62 770,92zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 14 655,00zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2019 roku zwiększył się o kwotę 21 349,49zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku przeksięgowania dochodu za poprzedni
rok. Fundusz statutowy wykorzystywany jest na działalność statutową.

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 z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w 2019r.: 11 653,10zł.

Kwota wydatkowana z przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła w 2019r.: 9 110,61zł. Na kwotę tę
składały sie:

Koszt Walnego Zgromadzenia - 374,56zł

Zakup energii elektrycznej - 3 122,63zł

Koszty grupy teatralnej - 2 423,42zł

Koszty wycieczek - 3 190,00zł

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

Data sporządzenia: 2020-03-25
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Irena Gruczalska Bogumiła Krakowiak, Halina Fortuna, Danuta Starzec, Sławek
Stępniak, Andrzej Madej

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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