
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

Stowarszyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie korzysta z majatku będącego własnością Gminy Jarocin. Są to:
1. Budynek przedszkola o wartości 220 416,10 zł
2. Budynek szkoły - wartość 766 458,57 zł
3. Budynek – sala gimnastyczna wartość 210 158,93 zł
4. Boisko przy szkole wartość 291 189,93 zł
5. Budynek gimnazjum wartość 565 521,44 zł
Razem wartość środków trwałych obcych wynosi 2 053 744,97 zł. Wymienione wyżej środki nie są amortyzowane przez naszą jednostkę.
Ponadto Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie korzysta z wyposażenia będącego własnością Gminy Jarocin. Jego wartość na dzień 31
grudnia 2020 roku wynosiła 36 346,54 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

W 2020 roku Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie uzyskało przychody z następujących źródeł:
1. dotacja z budżetu Gminy Jarocin - 993949,69 zł
2. przychody z tytułu wpłat na cele statutowe - 9206,00 zł
3. dotacja podmiotowa na stypendia motywacyjne - 1239,00 zł
4. wpłaty za zajęcia z logopedii - 1470,00 zł
5. wpłaty za obiady - 10225,14 zł
6. przychody z 1% - 1500,60 zł

7. przychody z tytułu wynajmu części powierzchni, opłata za nadajnik - 1031,13 zł
8. dofinasowanie wynagrodzeń PFRON - 41249,82 zł  

9. zwolnienie z opłacania nalezności z tytułu 50%  składek ZUS (Tarcza antykryzysowa) - 35294,27 zł
                                                                                                                                                                                                                

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Jednostka rozlicza koszty według rodzajów i według miejsc powstawania. Struktura kosztów według rodzajów przedstawia się następujaco:

1. zakup materiałów i energii - 64699,17 zł

2. usługi obce - 34833,64 zł

3. wynagrodzenia - 796558,10 zł

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 171199,37 zł

5. pozostałe koszty rodzajowe - 1498,57 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2020 roku fundusz statutowy nie został zwiększony. Nie został też wykorzystany
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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

W roku 2020 na konto naszej jednostki wpłynęła kwota 1500,60 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te nie
zostały wydane w 2020 roku.

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 dotyczy
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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
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