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
W roku sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 13.713,52 zł. wobec kontrahentów. Kwoty te zostaną w
całości uregulowane w 2021 roku.
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
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w
załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł księguje się w koszty zużycia materiałów.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości powyżej 3.500zł, lecz niższej od 10.000,00 zł traktowane są jako niskocenne środki
trwałe i umarzane jednorazowo w100%.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich wartości.
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusze wykazuje się w wartości nominalnej.
Jednostka na podstawie art. 37 ust 10 UoR odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
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 statutowe ogółem: 990.710,08 zł
a) dotacje:
- Narodowy Instytut Wolności 49.800,00 zł
b) darowizny: 337.580,44 zł
- od osób fizycznych 236.048,66 zł
- od osób prawnych 101.531,78 zł
c) 1% podatku 423.823,92 zł
d) składki członkowskie 2.325,00 zł
e) zbiórki publiczne 177.180,72zł
f) przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej 29.750,00 zł
Pozostałe przychody 21.458,52 zł
Przychody finansowe 0,00 zł
Razem przychody 1.041.918,60 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
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Koszty statutowe ogółem 534.860,27 zł
a) zużycie materiałów i energii 30.962,72 zł
b) usługi obce 241.764,88 zł
c) wynagrodzenia i inne świadczenia 49.138,47 zł
d) pomoc finansowa 192.833,06 zł
e) amortyzacja 16.068,18 zł
f) pozostałe koszty 4.092,96 zł
w tym koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł
Koszty administracyjne wyniosły 22.624,39 zł, na które składają się:
- zużycie materiałów i energii 9.715,85 zł
- usługi obce 1.005,04 zł
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- podatki i opłaty 1.649,00 zł
- wynagrodzenia i inne świadczenia 9.910,00 zł
- amortyzacja 0,00 zł
- pozostałe koszty 344,50 zł
Koszty działalności gospodarczej wyniosły 11.917,10, na które składają się:
- zużycie materiałów i energii 482,50 zł
- usługi obce 11.434,60 zł
Pozostałe koszty operacyjne 57,15 zł
Koszty finansowe 492,41 zł
Razem koszty 2020 roku zamknęły się kwotą 569.951,32 zł.
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego wyniosło 0,00 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy Stowarzyszenia „Cała Naprzód” wynosi 0,00 zł i w ciągu 2020 roku nie uległ zmianie.
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 uzyskało przychody z tytułu 1% w kwocie 423 823,92zł.
Wydatki poniesione w 2020 roku które były pokryte ze środków pochodzących z 1% podatku to 79 905,98zł.
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
W 2020 roku ze względu na wprowadzony stan epidemii spowodowany Covid-19, organizacja wystąpiła o pomoc w ramach tarczy
antykryzsowej. Skorzystano z mikropożyczki w wysokości 5.000,00 zł, umorzenia składek ZUS w wysokości 1.240,56 zł za kwiecień 2020
oraz 1.304,26 zł za maj 2020, a także z możliwości większego dofinansowania z PFRON.
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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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