Polskie Towarzystwo Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
Ul.Ks.Trojdena 4
02-109 Warszawa
NIP:5262877155
KRS: 0000238525

DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

DZIAŁ1.
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia.
Środki trwałe w stowarzyszeniu w 2019 r. są w całości zamortyzowane, ich wartość
początkowa wynosi 17.303,10 zł. W roku sprawozdawczym nie nastąpił wzrost wartości
środków trwałych i umorzenia.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
Nie dotyczy
3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu
Nie dotyczy
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nie dotyczy
5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Przychody stowarzyszenie powiększą przychody lat następnych i zostaną przeznaczone na
cele statutowe
6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie wystąpiły
7. Dane o odpisach aktualizacjach wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego.
Nie wystąpiły
8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty.
Nie wystąpiły
9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Nie dotyczy
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10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego
rodzaju):
Nie występują.
11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia także wekslowe:
Nie dotyczy
DZIAŁ 2.
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów:
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat to kwota: 811 518,23 PLN
•
•
•
•
•
•
•
•

Darowizny :104 080,95PLN
Dotacje PFRON: 25 875,00 PLN
Przychody z 1% : 291 410,73 PLN
Wynik z lat ubiegłych: 357 172,12 PLN
Składki członkowskie: 31 390,40 PLN
Przychody z tytułu not uznaniowych: 954,76 PLN
Przychody finansowe: 171,44 PLN
Pozostałe przychody operacyjne: 462,83 PLN
Zysk brutto w Rachunku Zysków i Strat został pomniejszony o 54,00 zł w tej kwocie jest podatek
dochodowy za 2019 r.

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego zysku, straty) brutto
Różnica ta obejmuje w strukturze przychodów kwotę zysku z 2018 r. przeznaczoną na
działalność statutową-357 172,12zł
Koszty pokryte z dotacji PFRON: 25 875,00 zł
Koszty NKUP: 268,99 zł
Łącznie różnicę podstawy opodatkowania stanowi kwota 331 028,13 zł
3. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych
Rok 2019
Koszty realizacji zadań statutowych i koszty
zarządu

492 935,97

Suma kosztów rodzajowych

492.935,97

Z tego:

amortyzacja
zużycie materiałów i energii
Usługi obce

0,00
37 553,26
217 138,82

Wynagrodzenia

99 885,58

Ubezpieczanie społeczne

14 572,81

Stypendia, nagrody
Darowizny przekazane
Pozostałe koszty rodzajowe
Strata z lat poprzednich

0,00
118 658,04
5 127,46
0,0
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DZIAŁ 3.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych wykazanych w aktywach sprawozdania w pozycji
inwestycje krótkoterminowe.
Widoczne w bilansie środki pieniężne to środki na rachunku bankowym w wysokości 308 128,84 PLN
i środki w kasie w kwocie 7 255,35 zł

DZIAŁ 4.
1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym.
Średnie zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 2,00
DZIAŁ 5.
1. Informacje o znaczących zdarzeniach lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
roku obrotowego:
Nie wystąpiły
2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie i rachunku
zysków i strat.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości.
Nie wystąpiły zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego, które miałyby istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Nie sporządzono.
DZIAŁ 6.
Informacje o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w
okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
DZIAŁ 7.
Pozostałe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
oraz wynik finansowy jednostki.
Brak istotnych informacji.
Sporządzono dnia29.06.2020 w Łańcucie.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

….......................................................
(data i podpis)

…................................................
(data i podpis)
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