
Informacja dodatkowa

do bilansu sporządzonego

na dzień 31.12.2020 r.

Stowarzyszenie Badań Nad Źródłami I Funkcjami Prawa

1.  Kwota  wszelkich  zobowiązań  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 występuje.

2.  Kwota  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 występuje.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

I. Suma aktywów bilansu za rok 2020 wynosi: 7 714,50 zł, w tym:

- należności krótkoterminowe 2 500,00 zł

- środki w kasie i na rachunkach bankowych 5 214,50 zł,

II. Suma pasywów bilansu za rok 2020 wynosi 7 714,50 zł, w tym:

- fundusz statutowy 59 196,47 zł,

- strata z lat ubiegłych  45 904,00 zł

- strata netto 6 097,97 zł

- zobowiązania krótkoterminowe 520,00 zł.

III. Wynik finansowy.

Rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości   6 097,97 zł.

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów:

I. Składki członkowskie 11 920,00 zł,

II. Przychody z działalności statutowej pozostałe 232,25 zł,

II. Przychody z 1% PIT 4 655,30 zł,

III. Działalność odpłatna pożytku publicznego 5 310,00 zł,

IV. Pozostałe przychody operacyjne 00,00 zł.

Razem przychody w 2020 roku 22 117,55 zł



5. Informacja o strukturze kosztów.

I. Koszty poniesione na realizację celów statutowych:

- zużycie materiałów i energii 167,93 zł,

- usługi bankowe 854,60 zł,

- usługi księgowe 5 166,00 zł,

- pozostałe usługi obce 6 597,52 zł,

- usługi obce sfinansowane z 1% PIT 3655,30 zł,

- wynagrodzenia 10 694,00 zł,

-wynagrodzenia sfinansowane z 1% PIT 1000,00 zł,

- pozostałe koszty 70,00 zł

Razem koszty w 2020 roku 28 205,35 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

W roku 2020 fundusz statutowy nie uległ zmianie.

Fundusz Statutowy składa się w całości z zysku z lat poprzednich.

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.

Jednostka  uzyskała  status  organizacji  pożytku  publicznego  w  dniu  23.04.2019  r.  W  roku  2020

Stowarzyszenie  osiągnęło  przychody z  tytułu  1% podatku  dochodowego od  osób fizycznych w kwocie

4 655,30  zł.  Środki  zostały  w całości  wykorzystane  na  realizację  zadań statutowych  (pokrycie  kosztów

procesu wydawniczego). 

Kielce, dn. 15 marca 2021 r.


