
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

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych – Centrum Jana Pawła II na dzień 31.12.2020r środków trwałych nie
posiadało.

2. Centrum nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście .
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Stan funduszy na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy.

 Stan na BO zwiększenia zmniejszenia Stan na BZ

Fundusz statutowy (podstawowy) 22 659,91 0,00 0,00 22 659,91

Wynik z lat ubiegłych 4 239,04 61 073,64 0,00 65 312,68

Wynik za rok obrotowy 61 073,64 -56 842,59 -61 073,64 -56 842,59

Razem 87 972,59 4 231,05 -61 073,64 31 130,00

6. Rok 2020 zakończył się stratą w wysokości -56 842,59 zł. Stratę proponujemy pokryć wypracowanym zyskiem z lat poprzednich.
7. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.
8. Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2 024,57 zł.
9. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.

10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 88,00 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu podatku PIT4 za miesiąc grudzień 2020r.
11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Organizacji nie występują.
12. Zobowiązania warunkowe nie występują.

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

1.Strukturę rzeczową przychodów z działalności  przedstawia poniższa tabela :

Lp Wyszczególnienie Kwota

1 Dotacje 18 500,00

2 Darowizny : osoby fizyczne i firmy 28 503,12
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- w tym od Archdiecezji 0,00

3 Przychody działaln. statutowej odpłatnej 0,00

4 Przychody z tyt. 1% 28 377,90

5 Pozostałe przychody operac. 0,00

6 Odsetki bankowe 116,44

 Razem 75 497,46

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

Lp Wyszczególnienie         Kwota

1 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 94 217,38

2 Koszty pokryte z dotacji 18 500,00

3 Koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00

4 Koszty administracyjne i pozostałe koszty 19 605,67

5 Pozostałe koszty operacyjne 17,00

6 Koszty finansowe 0,00

 RAZEM 132 340,05

 

Struktura kosztów rodzajowych:

Lp Wyszczególnienie         Kwota

1. Amortyzacja 0,00

2. Zużycie materiałów 4 973,00

3. Usługi obce 37 587,52
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4. Podatki i opłaty 0,00

5. Wynagrodzenia i świadczenia 30 372,53

6. Pozostałe koszty rodzajowe 59 390,00

 RAZEM 132 323,05

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na 31.12.2020 wyniósł - 22.659,91 zł. 

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 tytułu 1% wyniosły - 28.377,90 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

Informacje uzupełniające :

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych jest następujące :

Lp. Grupa zawodowa Przeciętne zatrudnienie

1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 1,08

 RAZEM 1,08

2.Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących z tytułu pełnionych funkcji nie występują.

3.Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym .

1.W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.

2.Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu .

3.W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

1. Pozostałe zagadnienia.

Centrum Jana Pawła II w związku z epidemią COVID-19 uzyskało pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu
składek ZUS za miesiące 03,04,05.2020r. w wysokości – 4801,62 zł.

Data sporządzenia: 2021-04-29
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Data zatwierdzenia: 2021-09-28

Agnieszka Geizler ks. Tadeusz Pajurek, ks. Dariusz Bondyra ks. Mieczysław Puziewicz

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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