
INFORMACJA DODATKOWA 

 

1) Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań finansowych lub zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

 

2) Zaliczek  i kredytów nie udzielano w ogóle. Nie udzielano także żadnych 

gwarancji i poręczeń. 

 

3) W aktywach stowarzyszenie wykazuje posiadane środki finansowe w łącznej 

kwocie 588149,60 zł. Na rachunku bankowym  zgromadzono 185554,03 zł  a na 

lokacie bankowej  402457,76 zł. Stan kasy na dzień 31.12.2020 r.  wynosił 

137,81 zł. Stan tych aktywów wzrósł w roku 2020 o kwotę 71666,21  zł. 

 W pasywach wykazano fundusz statutowy wynoszący 498082,88 zł  

i pochodzący w  z dodatnich wyników finansowych ostatnich lat. W roku 2020 

powiększył  go o 69907,47 zł zysk z roku 2019. W pasywach wykazano też 

zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 16135,58  zł z tytułu faktur na zakup 

farmaceutyków przeznaczonych na działalność statutową . Ich terminy płatności 

przypadają na rok 2021. Ostatnią pozycję pasywów stanowi zysk z roku 

bieżącego w kwocie 73931,14 zł. 

Sumy aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą 588149,60 zł. 

 

4)  Stowarzyszenie uzyskało  przychody pochodzące z 1 % podatku 

dochodowego od osób fizycznych w kwocie 237561,11 zł (97,56 %), ze składek 

członkowskich w kwocie 5350 zł (2,19%), z darowizn w kwocie 600 zł (0,25%).  

Łączne przychody związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego 

wyniosły 243511,11 zł (100 %). Nie prowadzono odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. 

 

5) W kosztach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wykazano łącznie 

kwotę 172448,93 zł. Dominowały w nich zakupy farmaceutyków i akcesoriów 

wspomagających leczenie chorych na cukrzycę oraz usługi lecznicze. Na 

wydatki bezpośrednio związane z działalnością pożytku publicznego wydano 

kwotę 135564,64 zł a na koszty obsługi administracyjnej kwotę 36884,29 zł tj 

21,39 % całości tych kosztów. Wśród tych ostatnich większość stanowiły koszty 

utrzymania lokalu stanowiącego siedzibę stowarzyszenia takie jak czynsz, 

energia elektryczna i inne koszty eksploatacyjne oraz koszty remontu lokalu. 

Nie poniesiono żadnych kosztów wynagrodzeń. 

 

6) Fundusz statutowy składa się wyłącznie z zysków lat ubiegłych. 

 

7) Ze środków 1% sfinansowany wyłącznie był zakup leków oraz sprzętu 

medycznego niezbędnego w leczeniu cukrzycy typu 1. 


