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
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie
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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Zmiany w środkach trwałych w roku 2019 nie wystąpiły
Wartość brutto środków trwałych na początek i koniec okresu wynosi 22 567,63 zł
Wartość umorzenia środków trwałych na początek i koniec okresu wynosi 22 567,63 zł
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne w kasie
Środki na rachunku bankowym
Pasywa stan na 31.12.2019r.

963,20 zł
9 621,85 zł
10 585,05 zł

w tym:
Fundusz statutowy na dzień 31.12.2018

9 451,88 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2019r.

1 133,17 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 w 2019 r. ogółem

35 772,25 zł

w tym:
Dotacja Urząd Miasta Zabrze
Wpływy z tytułu 1 %
Darowizny osób fizycznych
Darowizny osoby prawne
Darowizna rzeczowa- sprzęt nurkowy

10 400,00 zł
5 138,50 zł
7 846,00 zł
2 400,00 zł
9 987,75 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszt realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku poblicznego kwota 32 236,95 zł
w tym:
spotkania integracyjne 2 882,13 zł
zakup sprzętu sportowego ( w tym otrzymany w darowiźnie) 12 116,28 zł
remont sprzętu nurkowego 702,47 zł
usługi związane z nurkowaniem ( napełnianie butli nurkowych, wstęp na bazę nurkową) 1 196,00 zł

Druk: NIW-CRSO

obóz nurkowy- rehabilitacyjno-integracyjny w Złocieńcu 11 600,00 zł
czasopisma, książki nurkowe 793,77 zł
składki klubowe (PTTK, HSA) 400,00 zł
utrzymanie domeny internetowej SSNP 615,00 zł
materiały reklamowe 1 107,00 zł
pozostałe koszty min.: ubezpieczenie 824,30 zł
Koszty administracyjne

2 402,13 zł

w tym:
materiały biurowe, aktualizacja programu księgowego 314,43 zł
usługi obce min.: opłaty bankowe 487,70 zł
wynagrodzenia ( umowa cywilno-prawna) 1 600,00 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich. Na zmianę wartości funduszu własnego wpływ ma wynik finansowy
Stowarzyszenia.
Fundusz własny na dzień 31.12.2019r. wynosił 9 451,88 zł
Wynik finansowy za rok 2019 wynosi 1 133, 17 zł i jest przeznaczony na zwiększenie 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
Stowarzyszenie nie pobiera składek od swoich członków .W Stowarzyszeniu uczestnicy korzystają z zajęć i sprzętu bezpłatnie.
Instruktorzy i pomocnicy pracują w Stowarzyszeniu nieodpłatnie, jako wolontariusze. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest w
oparciu o dotacje z Urzędu Miejskiego, wpływy z 1 % podatku dochodowego oraz darowizny -które min.: pozwoliły zorganizować
tygodniowy obóz nurkowo – pływacki na wodach otwartych.
W roku 2019 wpływy z 1% wyniosły 5 138,50 zł , które współfinansowały obóz pływacko-nurkowy w Złocieńcu.
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
Nie wystąpiły
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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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