
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

Organizacja nie  posiada  zobowiązań finansowych.

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

Organizacja nie udziela kredytów i pożyczek.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek  organizacji składają się:

 AKTYWA Trwałe-  97.618,77 zł

Organizacja posiada Rzeczowe Aktywa Trwałe o wartości 6.600,00 zł ,Inwestycje długoterminowe 91.018,77 zł

AKTYWA Obrotowe -142.898,32 zł

Należności krótkoterminowe w wysokości 35.830,65 zł - Inwestycje krótkoterminowe czyli środki pieniężne zgromadzone na rachunku
bankowym w wysokości 9.448,90 zł

AKTYWA razem -142.898,32 zł

PASYWA

FUNDUSZ Własny: w kwocie 141.422,32 zł

POZOSTAŁE fundusze – 93.041,63 zł

ZYSK – 48.380,69 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY na zobowiązania Organizacja posiada krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 1.476,00 zł wynikłe z
bieżących dostawi usług z terminem wymagalności do 12 miesięcy, które zostały uregulowane do dnia bilansowego.

SUMA PASYWÓW za rok 2020 wynosi 142.898,32 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 DZIŁALNOŚCI STATUTOWEJ- 42.432,40 zł

 Na przychody z działalności statutowej składają się:

- darowizny na cele działalności statutowej nieodpłatnej OPP  wpływy z US 1 % - 32.431,40 zł . Przychody z pozostałej działalności
statutowej-  darowizny pozostałe- 10.001,00 zł Pozostałe przychody operacyjne – wartość towarów otrzymanych od darczyńców
 571.253,20 zł w tym:- art. żywnościowe 527.751,04 zł, pozostałe -43.502,16 zł  Przychody finansowe to odsetki od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie- 195,89 zł RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI : 613.881,49 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 1 %- 21.294,34 zł w tym: Rozdział II - par.2 pkt.3"I" tworzenie, promocja i realizacja programów
mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ( w tym
niepełnosprawnych) – 3.341,37 zł - par.2 "J" organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci młodzieży w szczególności z rodzin
wieloproblemowych – 10.572,97 zł - par.2 pkt 3 „H”  promocja i organizacja wolontariatu – 7.380 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej – 535422,55 zł Rozdział II par.2 pkt.3 "U" tworzenie i realizowanie programów w zakresie
prowadzonej przez Caritas działalności charytatywnej w tym -wsparcie dla potrzebujących – 535.422,55 zł , pozostałe -7.61,51 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-23



Koszty ogólnego zarządu - 8.783,91zł

koszty administracyjne- usługi obce- 8.783,91zł

Pozostałe koszty operacyjne- 0,00 zł

Razem koszty działalności: 565.500,80 zł

Wynik finansowy

Organizacja na działalności w roku 2020 uzyskała Wynik finansowy - zysk netto stanowiący różnicę pomiędzy przychodami kosztami w
kwocie 48.380,69 zł, który zostanie przekazany na działalność Organizacji Pożytku Publicznego.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz został zmniejszony o kwotę  4157,36 zł w związku z przeksięgowaniem straty za rok 2019 .

 

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

Uzyskane przychody: 32431,40 zł

Wydatkowane przychody: 21294,34 zł

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

Brak informacji

Data sporządzenia: 2021-05-25

Data zatwierdzenia: 2021-06-10

Elżbieta Kryńska ks. Łukasz Gołębiewski

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-23


	Informacja dodatkowa

