
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

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie posiada 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

Jednostka nie wypłacała zaliczek, oraz nie udzielała kredytów członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) Należności na dzień 31.12.2020 stanowiły łącznie kwotę 32 352,75 zł, w tym:
-należności z tytułu dostaw i usług wynosiły: 32 232,75 zł
2) Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 stanowiły środki pieniężne na
rachunkach bankowych i w kasie, na łączną kwotę 1 013 508,21 zł
3) W pozycji bilansu „Zysk z lat ubiegłych” wykazany został błąd lat ubiegłych w
kwocie: 218 331,90 zł. Dotyczył on nieujętych w latach poprzednich rozliczeń z
partnerskimi organizacjami
4) Zobowiązania na dzień 31.12.2020 stanowiły łącznie kwotę 40 670,78 zł, w tym:
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły: 38 771,58 zł
5) Na dzień 31.12.2020 r. w pasywach bilansu, w rozliczeniach międzyokresowych
wykazano kwotę 36 374,95 zł. Są to środki otrzymane przez Stowarzyszenie z
Europejskiego Korpusu Solidarności
6) Jednostka otrzymała zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS
należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres - zwolnienie na podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a
ustawy o COVID-19, w łącznej kwocie 11 491,41 zł.
Pozostałe przychody operacyjne:
-Inne przychody operacyjne 11 491,41 zł
7) Stowarzyszeniu została przyznana mikropożyczka na podstawie art. 15zzd. ust 1
ustawy o COVID-19, w kwocie 5 000 zł, która została umorzona:
Pozostałe przychody operacyjne:
-Inne przychody operacyjne 5 000,00 zł

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 z tytułu składek członkowskich: 530,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 0,00 zł
Przychody działalności statutowej odpłatnej: 883 177,66 zł

Przychody z tytułu dotacji i subwencji: 1 859,96 zł
Przychody finansowe: 44 406,70 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 53 298,84 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej: 889 925,43 zł
Koszty ogólnego zarządu: 17 846,02 zł
Pozostałe koszty operacyjne: 1 750,00 zł
Koszty finansowe: 24,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie posiada Funduszu Statutowego.

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

Stowarzyszenie w 2020 roku nie uzyskało przychodów, oraz nie poniosło kosztów z tytułu
1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Pozycje wyrażone w walutach obcych.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty polski są
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia bilansowego.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów
(kosztów) finansowych.
Rezerwy
Stowarzyszenie utworzyło rezerwy krótkoterminowe na koszty, których termin wymagalności,
bądź kwota nie są pewne.
BO Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie BZ
Rezerwy na koszty 0,00 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00
Kontynuacja działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa.
W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego
negatywny wpływ nabrał dynamiki. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania
finansowego sytuacja wciąż się zmienia, w związku z tym faktem kierownictwo jednostki jest
świadome ryzyka utraty płynności finansowej i zagrożenia kontynuacji działalności.
Kierownictwo stale monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu na
jednostkę.

Data sporządzenia: 2021-05-04

Data zatwierdzenia: 2021-07-03

Aleksandra Kalinowska
Kuipers Erik-Jan 
Muszyńska Alicja 
Zalewa Monika

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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