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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 
 

I.  Wyjaśnienia do bilansu 
 

1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. 
 

Majątek trwały nie zostały ujęte w bilansie na koniec 2020r 
                                   

Wartości niematerialne i prawne nie zostały ujęte w bilansie na koniec 2020r. 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  

    nie ma  
 

3.  Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków 
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 
nie ma 
 
4.  Długoterminowe aktywa finansowe – brak 
 
                             
5.   Inwestycje krótkoterminowe  wykazane  w  kwocie                    29 998,18 zł  

to środki pieniężne zgromadzone: 

- na rachunku bankowym PNB PARIBAS Bank Polska S.A.               28 826,14 zł 

- w kasie Stowarzyszenia                                                                       1 172,04 zł                                             

 

6. Krótkoterminowe rozliczeń międzyokresowe  nie zostały ujęte w bilansie na 

koniec 2020r      
 
 

7. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020r.nie wykazano.                 

  
 

II  Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 
 

 
1.  W roku 2020 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych środków trwałych 
 

2 . Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 
źródeł, w tym przychodów określonych statutem: 
 

2.1.Przychody z działalności statutowej w kwocie                               56 366,80 zł 
w tym: 
- składki obowiązkowe                                                                               170,00 zł 
- przychody z pożytku publicznego 1%                                                14 566,80 zł 
- przychody z działalności odpłatnej                                                     41 600,00 zł 
 



 

 

2 

3.  Stowarzyszenie nie pojęło w roku 2019 decyzji co do zaniechania działalności 
w całości czy też jej części. Nie przewiduje takiego zaniechania w roku 
następnym. 

 

 

 
 
III  Niektóre zagadnienia osobowe 
 
 

1.  Przeciętne zatrudnienie za 2020r. - 0 osób. 
 
 

2.  W 2020r. nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze. 
 
 

V  Objaśnienia do niektórych szczegółowych zdarzeń. 
 
1.  W sprawozdaniu finansowym za 2020r. nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat 
    ubiegłych. 
 
2. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły zdarzenia, zaistniałe po dniu bilansowy, a nie 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok. 
 
3.  W 2020r. nie dokonano zmiany w systemie rachunkowości, metod wyceny 
oraz w sposobie sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 
4.  Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania  
    finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
 
VI  Przewiduję się kontynuację działalności w 2021r.  
 
VII     Inne zdarzenia mogące wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie wystąpiły. 
 

 
Wrocław, dnia 30 czerwca 2021r. 


