
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
STOWARZYSZENIA AGRADO 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

 
   

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. 
 
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne 
zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach  
i pasywach. 
 
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 
 
Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących. 
 
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
AKTYWA i PASYWA na dzień 31.12.2020 wynoszą : 42 018,12 zł  
 
W bilansie w Aktywach występują następujące pozycje: 
A.II Rzeczowa aktywa trwałe – Inwestycje w obcym obiekcie na kwotę 29 559,87 zł 
B.II. Należności krótkoterminowe – należności od dostawców w kwocie 2 508,82 zł 
B.III. Inwestycje krótkoterminowe –  są to środki pieniężne w walucie krajowej w kwocie 
9 949,43 zł 
 
W bilansie w Pasywach w pozycji: A. Fundusze własne występują pozycje dotyczące: 
fundusz statutowy w wysokości        1.380,00 zł 
strata z lat ubiegłych  w wysokości  (- 31 501,04) zł 
strata roku bieżącego  w wysokości  (- 16 082,27) zł 
 
W pozycji: B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania występują: 
III. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie  88 221,43 zł  
 
Składają się na tą pozycję : 
- pożyczka                 82 000,00 zł 
- zobowiązania z tytułu składek ZUS:     8 221,43 zł 
- zobowiązania wobec Gminy Wadowice              10 000,00 zł 
  
 
IV. Rozliczenia międzyokresowe na koniec 2020r – nie wystąpiły. 
 



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 podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 107 740,30 

I. Składki brutto określone statutem 160,00 

II. Inne przychody określone statutem: 
- przychody ze źródeł publicznych Gmina  Wadowice 
- przychody z otrzymanych darowizny  
-przychody z działalności statutowej  odpłatnej 
-przychody z 1% podatku 
 

107 580,30 
35 000,00 
15 770,00 
56 055,00 

755,30 
 

 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 
-koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego 
-koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 

123 581,68 
 

67 316,19 
 

56 265,49 

2. Koszty administracyjne  240,77 

3. Pozostałe koszty  0,00 

4. Koszty finansowe - odsetki 0,12 

5. Pozostałe przychody 0,00 

 
 
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
Fundusz statutowy stowarzyszenia wynosi 1.380,00 złotych. Źródłem funduszu statutowego 
była osiągnięta nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009. Stowarzyszenie nie 
korzystało z funduszu statutowego. 
 
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 
Przychody z  1% podatku w roku 2020 wyniosły 755,30 zł i w całości zostały przeznaczone na 
realizację nieodpłatnych zadań statutowych stowarzyszenia. 
 
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie 
do jednostki. 
Nie wystąpiły 
 
 
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych     
Dorota Oboza 


