Zielongórskie Towarzystwo Edukacyjne "CIVILITAS"
ul. Chopina 15 a/401
65-031 Zielona Góra
konto bankowe:96 1240 2018 1111 0000 2702 4704

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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania krótkoterminowe
organizacji ujętew części B w Bilansie za rok 2020 w wysokości 233 zł a składa się na nie zaliczka na podatek
dochodowy.
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;
Organizacja 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;
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych oraz w
kasie Rachunek bieżący konto "130", w wsokości 8.474,53 zł, Konto Kasa "100" w wysokości 175,61 zł oraz
nadpłata do ZUS w wysokości 112,50 SUMA inwestycji krótkoterminowych wynosi 8.762,64 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 działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja proj. „ 19 Festiwal Watch Dogs”
- dotacja zadanie publiczne „Odnowa...”
- dotacja proj. „Słucham,rozumiem...”
- dotacja proj.„ Tablica”
- składki członkowskie:
- przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
- Szkolenia – działalność odpłatna
- Pozostałe przychody
III. Przychody finansowe

149 106,18 zł
4 240,00 zł
120 682,02 zł
10 250,00 zł
5 000,00 zł
320,00 zł
3 644,10 zł
144 136,12 zł
4 330,00 zł
640,00 zł
4 970,00 zł
0,06 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja proj. „18 Festiwal Watch Dogs”
- dotacja zadanie publiczne „Odnowa...”
- dotacja proj. „Słucham,rozumiem...”
- dotacja proj.„ Tablica”
- koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
- koszty finansowe
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
- Szkolenia – działalność odpłatna
III. Pozostałe koszty
pozostałe koszty operacyjne
- wydatki administracyje
podatki i opłaty

149 382,50 zł
4 240,00 zł
120 682,02 zł
9 296,52 zł
5 000,00 zł
1 557,98 zł
- zł
140 776,52 zł
3 755,33 zł
0,56 zł
4 848,09 zł
2,00 zł
4 850,65 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Stowarzyszenie tworzy fundusz stutowy z działalności statutowej odpłatnej, wpłat z 1% dla OPP, składek
członkowskich.
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;
Stowarzyszanie posiada status organizacji pożytku publicznego. W roku 2020 uzyskano z wpłat 1% za rok 2019
kwotę 3.644,10 PLN. Wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego dla podopiecznego
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.

Różnica w saldzie pozostałych kosztów operacyjnych, to różnica między wynikiem podatkowym a wynikiem
księgowym. Wyłączone są koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Na kwotę 0,56 zł przypada
zwrot części dotacji w wysokości 0,56 zł. Przy projekcie . „18 Festiwal Watch Dogs” został wniesiony wkład własny
w formie wolontariatu, który wyniósł 750 zł. Natomiat do projektu "Tablica" wkład osobowy wyniósł 400 zł.
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