
INFORMACJA DODATKOWA 

 

WYJAŚNIENIA DO BILANSU 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych: nie odnotowano. 

2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

3. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

4. Stowarzyszenie nie posiada należności ani zobowiązań krótkoterminowych 

i długoterminowych. 

5. Stowarzyszenie nie wykazało czynnych rozliczeń międzyokresowych. 

 

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

1. Struktura przychodów jednostki: 

- składki członkowskie – 5 430,00 PLN, 

- nawiązki otrzymane – 1 536,00 PLN, 

- dotacje otrzymane – 39 856,41 PLN, 

- darowizny otrzymane – 3 318,53 PLN, 

- pozostałe przychody operacyjne 24 512,53 PLN, w tym dofinansowanie na podstawie 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 (…) 5 000 PLN. 

2. Struktura kosztów jednostki wg klasyfikacji rodzajowej: 

- zużycie materiałów i energii – 12 788,91 PLN, 

- usługi obce – 46 924,63 PLN, 

- wynagrodzenia – 19 690,83 PLN, 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 2 798,19 PLN, 

- pozostałe koszty rodzajowe – 500,00 PLN. 

3. Stowarzyszenie nie odnotowało zysków i strat nadzwyczajnych. 

 

  



OBJAŚNIENIA POZOSTAŁYCH ZAGADNIEŃ 

1. Stowarzyszenie zatrudniało jednego pracownika na umowę o pracę w wymiarze 2/3 etatu. 

2. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających i nadzorujących z tytułu pełnienia tych funkcji. 

3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub świadczeń o podobnym charakterze osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających ani członkom Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie nie dokonywało zmian polityki rachunkowości oraz zmian sporządzania 

sprawozdania finansowego, które wywarłyby istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy. 

6. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada udziałów w innych jednostkach. 

7. Stowarzyszenie nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

8. Stowarzyszenie nie łączyło się z innymi jednostkami. 

9. Zarząd nie posiada żadnych informacji nieuwzględnionych w sprawozdaniu mogących 

w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki. 
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