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 tego typu zobowiazań.
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
Stowrzyszenie nie udziela żadnych kredytów i nie dotyczą go wyżej wymienione punkty.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wszelkie dane o aktywach i pasywach zostały zawarte w informacjach podstawowych , nie ma danych je uzupełniajacych.
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
Na przychody Stowarzyszenia w 2020 roku złożyły się:
1. Wpłaty z 1%-116 121,29 zł
2. Dotacja z Urzędu Miasta Torunia-19600 zł (18 000 + 1600 zł)
3. Dotacja z FIO - 5 000 zł
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego-3500zł
5. Dotacja z Fundacji Edukacja dla Demokracji,Fundusz Pomocowy 2020-6 310,00zł
6. Darowizny na rzecz członków Stowarzyszenia - 19 769,66
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Na koszty w 2020 roku składały się koszty związane z:
1. 1% w 2020 roku to wydatki poniesione przez rodziców na rehabilitacji i poprawy życia dzieci,udokumentowane fakturami oraz rachunkami,
wyniosły 107 068,80 zł
2. Koszty dotacji (wyszczególnione w Danych nr 4) uzyskanych z otwartych konkursów grantowych to suma: 31 420 zł.
3. Pozostałe koszty są związane z prowadzeniem terapii:
- czynsze i koszty wynajmu sal,w tym media wyniosły 6 093,08
-usługi księgowe- 4 640,00
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie w celu zwiększewnia funduszu statutowego startuje w otwartych konkursach dla NGO, a pozyskane środki wykorzystuje
zgodnie z celami zawartymi w Statucie, propaguje również przekazywanie 1% oraz darowizn.
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
1. Wpływy z 1% : 116 121,29 zł
2. Koszty 1%: 107 068,80 zł
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-11

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych jest regulowany dokumentem: ,,Regulamin 1%. Rozliczenie
nastepuje w na podstawie rachunków,faktur oraz podań indywidualnych.
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 ma
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-11

