
l.

Informacja dodatkowa do sprawozdanie finansorvego za rok2020.

lntbrrnacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tyln z tytulu dhrżnych instrulnentów finansowych,

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowyt:h nieulvzględnionych w bilansie. ze wskazaniem clrarakteru

i tbrrtry wierzytelności zabezpieczotlych rzeczowo;

Nie dotyczry.

inforntacje o kwotach zaliczeki kredytów udzie|onyclr członkoln organów adnrinistrującycllzarządzającyclli

nadzolt{ących. zc wskazatriclrr oproccntowania, głównych wat,unków oraz wszclkich kwot spłaconych,

odpisanych lub unrorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich inrieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego todzaju, ze wskazarriem kwoty ogółenr dla każdej kategorii;

Nie dotyczy.

Dane uztrpelniające o aktywach i pasywaclr.

2.

a) srodki trrvale

Wyszczególnierric

Wartość
początkowa na
początek roku
obt,otowego

Zwiększeniaz
tytuhl:

- iIrwestycji
- aktualizacji

_ innc

Zmniejszenia
wartości

początkowej

stan na koniec
roku

obrotowego

3rodki trwałe razem:

Z tego:

(.),00 0.00 0,0C 0,0c

l. sruntv 0.0(i 0,0C 0.0c 0,00

2. budynki i budowle 0,0(] 0,0(, 0,0( 0,00

3. ttrz. technicztre i trraszyny l220,0c 0,0c 0,0c l220,00

4. środki tlansDortu 0,0c 0.00 0,0( 0.00

lrwałych 0.0C 0,00 0,0( 0,00

6. inne 0,0C 0,00 0,00 0.00

Iłazem poz. l 220,00 0,00 0,00 t 220,00

Unlorzenie środkórv trrvalych

Wyszczególnienie

Dotychczasowe
umorzenie na
poozątck roku
obrotowego

Zwiększenia
[lmorzeń

środków
trwałych

Zmniejszenia
ulrtotzeti

środków
llwaĘch

stan na koniec
roku

obrotowego

l . sruntv 0.00 0,00 0,00 0,00

2. budynki i budorvle 0,00 0,00 0.00 0,0C

3. urz. teclrniczne i Irraszyny I 220,00 0.00 0,00 l2ż0,0C

4. środki tlallsDol,ttl 0,00 0,00 0,00 0,0C

5, inwestyc.je w obcych środkach
trwłfuch 0.00 0.00 0.00 0,0(]

ó, inne 0.00 0,00 0.0C 0.0c

lłazcnr poz. l 220,00 0,00 0,00 l220,0n
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Włrtości nienrłterialne i prawne

Wyszczcgólnicnic

Wartość
początkowa na

początek roku
'obrotorvego

Zwiększenia z
tytulu:

- norvych
inwestycj i

Znrniejszerria
warlości

nietlratet,ialnych

i prarvnych

stan na koniec
roku

obrotowego

l. Inne rvartości nietnatcrialtte pratvnc 0,00 0.00 0.00 0,00

Razem poz. (),00 ().0(l 0,0() 0,0(

d)

e)

Umorzenie rvartości niematerialnvch i prłwnvch

Wyszczególnienie

Dotychczasorve
uInorzenie na
początek roku
obrotorvego

Zwiększenia
utrrorzeń

Znlniejszenia
unrol,zęti

stan na koniec
roktt

obrotowego

. l1,1l]e wart()scl nlelllźt[cIlźtIl1e I 0.00 0.00 0,00 0,00

Razem poz. 0,0(l 0,00 (),()0 0,00

§rodki trrvalc lv lrttdorvic

Wyszczcgóln ien ic

Waność
początkowa na

pocZątek loku
obrotorvego

Zwiększenie
środków

trwałych w
budowie

Znlniejszenie
środków

trwałych w
budowie

stan rra konicc
roktt

obrotorvego

l. Środki trwałe w budowie 0.0c 0.00 0.0( 0.00

Razem poz. (),0(] 0,00 (),()0 0.00

lnrycstvcic dlucotcrminorvc

Wyszczególrlienie

Wańość
początkowa na
początek roku
obrotowego

Zwiększenie Zrnnicjszenie stan rra koniec
lokrt

obrotorvego

l.Nieruchomości 0,0c 0,0c 0.0c 0,0c

2. Długotenlinowe aktywa finansowe 000 0,00 0,00 0.0C

a) w iednostkach nowiazanvch 0.00 0.00 0,00 0,00

udziały 0.00 0,00 0,00 0.00

l,1ożyczki 0.00 0,00 0,00 0,00

b) w nozostalvclr iednostkach 0.()(] ().00 ().()() 0.()0

udzialv 0.00 ().00 0,00 0.00
pożyczki 0.()0 0.00 0.00 0,00

Razcm poz. 0,00 0,00 0.00 0.00

M

c)

f)



§truktura rzeczowa przychodórv

t. Przychody z tlzialalnoŚci statutolycj, \y tym żżl 4ź16,1)l

A. Przychody z nieodplatncj dzialalności pożytku publicznego 22l 486,01

l. Darorvizny ż2| 486,01

,r) od osób ftzycz,nyc!,l l6(1 340,08

w tytrr z tytułu wpłat w ranraclr ulgi podatkowej, l % podatku dochodorvego l25 0|7,82

b) od pozosta§ch jednostek 55 t45.93

2. lnne przychody 0,0(

I}. Przychody z odplatnej dzialalności pożytku pubIicznego 0,0(

l. Dalorvizny 0,00

2, Dottcje 0,00

3. Pozostale przychody 0,00

Il. pozostalc Drzvchody okrcślonc statutcnr 56 701.34

A, skladki czlonkowskic l tl40,00

B. Dotacie ze środków publicznvch 0,00

C. Pozostalc dotacic, dalowizny i spadki 0,0C

D. Pozostałc olzvchodv 54 86 l ,34

w tytrr uzyskanc odstetki od środków finansowych tra rachunkaclr bankowycĘi Ę\a,q4q!] 54 86 l .34

Razcnl poz. 278 ttl7,35

lntbrmacic o shukturzc zrcalizowanych przychodów zc wskazanictrr ich źródcł, w tyln w szczcgóllloŚci

intbrIrracje o 1rrzyclrodach rvyodr,ębrrionyclr zgodnie z plzepisaIrli ustalvy z dnia 24 kwietnia 2003 L. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz inforlnacje o przychodach z tytulu składek

człtlrrkowskich i dotacji pochodzących ze środków prrblicznyclr;

5. lntbrnlacie o strukturze poniesionyc|r kosztów;

Dane o żródlach zwiększenia i sposobie wykorzystania litndusztt statutowcgo omz pozostałych funduszy
własnych;

Wyszczególnienie kosztów
Koszty działalnoŚci statutotvej

Koszty ogólnego zarządu
Nit:ndnłatnci OdDłatllci

l. Anrortvzacia 0,()( 0,0c 0,0(

2. Zużycie materiałów i energii 0,0( 0,0( 0,0(

3. Usłuei obce 4 770.42 0,0( 0,0(

4. I)odatki i oplaty 0.0( 0,0( 0,0(

5. Wvnasrodzenia 3 l54"l0 0,0( 0,0(

ó. Ubezp. i inne świadczenia 646,14 0.0( 0.0(

7. Pozostałc koszty 200 05ó. l 4 0,0( 0,0(

Razcltt Doz. 20ź] 627.40 0,0( 0,0t

l'unduszc rvlłsnc

Wyszczególnienie

Wartość
początkowa na
początek roku
oblotowego

Zwięliszenie Znlrliejszenie stan rra koniec
roku

obtotowego

l. Fundusza statutowy 3 538 034,39 0,0C 503 l 33.1 2 3 034 90l.,ż1

2. Fundusze pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,0C

3. Zvsk\strata z lat ubieAlych -503 l33,12 0,00 0.0(l 0,0C

Rlzem poz. 3 034 901,2? 0,00 503 l33,12 3 034 90t,2]
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lnfolmacje na temat uzyskanyclr przychodórv i ponicsionych kosztólv z tytńu l|% podatkrr dochotlorvcgo od
osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z lTo podatku dochodowego od osób
tizycz-1,1ych.

W roku oblotowynr uzyskallo przychody z tytułu l % podatku dochodowego od osób tjzycznych w wysokości
lż5.0l7,82 zł. Przycllody te wydatkowano na szkolenia, stypendia orazbieżącą działalność,

Pozostałe infornracje;

a) Infonnacje ontaczących zdarzeniach dotycząoych lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowynl roku
oblotowego

Nie dotyczy,

b) lntbnnacje o znaczących zdarzeniach,jakie nastąpiły po dniu bilansowynr. a nie uwzględrriorrych lv
spmwozdaniu finansowym

Zdarzęnia takie nie wystąpiły.

c) Przedstawienie dokonanych rv roku obrotowynr zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny
wylvierających istohly wpływ na dane prezentowane w splawozdaniu finansowyrr;

W roku obrotowym nie wprowadzono zmian zasad rachunkorvości o istotnym wpływie na dane prezentowane
w sprawozdani u fi nalrsolvym.

Jcdnostka sporządziła spmwozdanic finatlsowc zgodric z Zalącznikicln nr 6 znowclizowancj Ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września l 994 r: ( Dz.|J . z 20l't r., poz. l 089).

d) Intbnnacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za lok poprzedzający
za spmwozdanieIn za rok obl,otowy;

Nie dotyczy,
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