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 nieuwzględnionych 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;
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju
3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
Na aktywa obrotowe w punkcie B.II. "Należności krótkoterminowe" w kwocie 690,79 skadają się: należności wynikające z
nadpłat za faktury oraz PDOF. W pozycji B.III. "Inwestycje krótkoterminowe" ujęte są środki na rachunku bankowym w kwocie
1.988,74 oraz w kasie w kwocie 2.169,09. W pozycji pasywów B.III. "Zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są zobowiązania z
tyt. mediów do uregulowania w nastepnym roku.
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 działalności statutowej
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacje z UM
- składki członkowskie:
- otrzymany 1% podatku:
- darowiny osób fizycznych:
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
- wpłaty od odbiorców zadań publ.
- działalność edukacyjna i szkoleniowa
- pomoc psychologiczna

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- koszty finansowane z dotacji:
- koszty finansowane ze składek członkowskich
(rok bieżący i poprzedni):
- koszty finansowane z 1% podatku:
- koszty finansowane z darowizn osób prywatnych:

138 040,00 zł
936,00 zł
1 707,80 zł
2 000,00 zł
142 683,80 zł
14 000,00 zł
250,00 zł
8 350,00 zł
22 600,00 zł

138 040,00 zł
1 430,81 zł
1 707,80 zł
2 000,00 zł
143 178,61 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
- koszty finansowane z wpłat od odb.zad.publ.
14 000,00 zł
- koszty finansowane z wpłat za pomoc psychol.
6 617,55 zł
- koszty finansowane z wpłat z działalności eduk. i szkol.
250,00 zł
20 867,55 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego.
7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat

Stowarzyszanie posiada statutu organizacji pożytku publicznego i uzyskała w roku 2020 przychód z 1% podatku od os. fiz. w
kwocie 1.707,80. Środki te przeznaczyła w kwocie 1.707,80 na realizację sesji terapeutycznych dla klientów terapii
indywidualnych, terapii rodzinnych, terapii dzieci i młodzieży.
8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na finansowanie działań statutowych.

