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
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Środki trwałe na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów. W tym z tytułu umów leasingu:
Stowarzyszenie korzysta z nieruchomosci przy ul. Wesołej na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01-04-2012r z Kurią Diecezjalną oraz
wynajmuje pomieszczenia w budynku przy al. IX Kielc - umowa ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Kapłanów Diecezji Kieleckiej
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
w 2019 r. przychody z tyt.
1% wyniosły: 14.725,40zł
darowizny: 27.200,00zł
Inne źródła: 5.499.843,11zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 504,333,69
w tym, koszty prowadzenia odpłatnej działalności Pożytku publicznego: 5.599.360,89 (w tym 14.725,40 - 1%)
Koszty finansowe: 4.972,80
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
doposażenie bazy dydaktycznej i dziłania związane z działalnościa statutową
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
W 2019r przychody z tyt. 1% wyniosłY 14.725,40zł
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

Druk: NIW-CRSO

Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
b) W roku obrotowym zachowana została ciągłość polegająca na jednakowym, w kolejnych latach obrotowych, stosowaniu zasad wyceny
aktywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów oraz zaliczaniu określonych pasywów oraz kosztów i przychodów do
tych samych z roku na rok pozycji w pasywach bilansu oraz rachunku zysków i strat.
c) Stowarzyszenie nie zawarło żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.
d) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019 roku z tytuł umowy o pracę w przeliczeni na pełne etaty wynosiło 80 osoby.
e) Na dzień bilansowy nie są znane żadne inne informacje niż wymienione wyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
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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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