
Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

- Darowizny na cele statutowe 12 687,07 zł 

- Dotacja "Triathlon profilaktyczny" - Urząd Miasta Zabrze 10 000 zł

- Dotacja "Wychodzimy do ludzi" - Narodowy Instytut Wolności 8 300 zł

30 987,07 zł 

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- Wpłaty na kolonie w Zawoi - uczestnicy 25 700,00 zł 

- Darowizny na "Kolonie w Zawoi" - "Daj im tę noc" 1 360,00 zł   

- Dotacja na "Kolonie w Zawoi" - Urząd Miasta Zabrze 24 353,00 zł 

- Wpłaty "Niemożliwe nie istnieje" 3 475,03 zł   

54 888,03 zł 

- Odsetki bankowe (przeznaczone na dział. stat.) 733,77 zł       

5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

- Zajęcia warsztatowe 1 014,89 zł   

- "Triathlon Profilaktyczny" 16 629,33 zł 

- "Wychodzimy do ludzi" 8 300,00 zł   

25 944,22 zł 

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- "Kolonie w Zawoi" 57 093,09 zł 

- "Niemożliwe nie istnieje" 4 478,80 zł   

61 571,89 zł 

6)

7)

8)
Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają 
zastosowanie do jednostki.

Fundusz statutowy w 2019 roku został pomniejszony o stratę z 2018 roku w kwocie: 3564,83 zł

Stowarzyszanie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 

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

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;

nie dotyczy

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. 
Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

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;

Należności długoterminowew kwocie: 577,92 zł to kaucja za najem lokalu na Biuro Fundacji. Należności krótkoterminowe w kwocie 9329,79 zł to 
środki na rachunku bankowym. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie: 6000 zł, to zaliczka na poczet organizacji kolonii w 2020 
r. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 0,01 zł to zobowiązania z tytułu dostaw od dostawcy.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

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;


