I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem.
Przychody :
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł
określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe
1. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz
strukturze kosztów administracyjnych.
Koszty :
Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń
określonych statutem.
Do kosztów rachunku wyników zalicza się:
 Koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie zadań
przewidzianych w statucie
 Koszty administracyjne
2.

Struktura przychodów i kosztów w 2019 roku

Przychody:
Na działalność określoną statutem w tym :
z tytułu dotacji :
Wolni od Przemocy
Gmina
Darowizny
Składek
działalności odpłatnej
przychodów finansowych

59.853,00 zł
30.000,00 zł.
837,50 zł.
0 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.

przychodów operacyjnych
0,00 zł.
…………………………………………………………………………..
90.690,50
zł.

Koszty:
Koszty statutowe
89.853,00 zł.
Koszty administracyjne
13.903,30zł.
Działalność odpłatna
0,00 zł.
Wkład własny do
1.620,00 zł.
pozostałe koszty operacyjne
0,00 zł.
koszty finansowe
0,00 zł.
……………………………………………………………………...…..
RAZEM:

105.376,30 zł.

Przychody podatkowe

90.690,50 zł

Przychody podatkowe zwolnione

90.690,50 zł

Koszty uzyskania

14.685,80 zł

Strata / Zysk

-14.685,80 zł.

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie

Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
Uczniowie
Pracownicy przebywający na urlopach
wychowawczych lub bezpłatnych
OGÓŁEM

Przeciętne
zatrudnienie w
roku
1

1

Dane dotyczące udzielania gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.
W 2018 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na
podstawie Art.17 u.1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( dz. U. z 2000r.
Nr 54, poz. 654; z późn. zm.)
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto
Lp
1
2

Nazwa
Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów
nad kosztami
Wynik finansowy brutto – nadwyżka kosztów
nad przychodami

Dane za rok bieżący

14.685,80 zł.

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH
UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
1.Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku
obrotowego – nie występują
2. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym , których by nie uwzględniono w sprawozdaniu
finansowym - nie występują.

3. W roku obrotowym zmiany zasad ( polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - nie występują.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający z danymi sprawozdania za rok obrotowy.

AKTYWA
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Razem aktywa

PASYWA
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Razem pasywa

2019

2018

0,00 zł.
22.415,53 zł.
22.415,53 zł.

0,00 zł.
92.177,66 zł.
92.177,66 zł.

2019

2018

22.415.53 zł.
0,00 zł.
22.415,53 zł.

37.101,33 zł.
55.076,33 zł.
92.177,66 zł.

Zagrożenie dla kontynuacji działalności jednostki - nie występuje.
Sprawozdanie finansowe jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową , wszystkie
informacje zostały zawarte powyżej.
Sporządzono Wrocław dnia 19.03.2020
……………………………………………..

