Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie
35-209 Rzeszów
Ul. Ofiar Katynia 1
NIP: 517-014-53-55

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

Lp.
1.

2.

3.

Wyszczególnienie

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, Nie dotyczy
w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze
wskazaniem charakteru i formy
wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
kwota zaliczek i kredytów udzielonych
Nie dotyczy
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;
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Nie dotyczy

4.

Struktura zrealizowanych przychodów ze
wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem

5.

Informacje o strukturze kosztów

Przychody: 24 564,60 zł
1. Składki członkowskie: 40,00 zł
2. Wpłaty z tytułu 1%: 14317,60 zł
3. Darowizny: 5679,00 zł
4. Dotacje: 4568,00 zł
Koszty w układzie rodzajowym:
1.Zużycie materiałów i energii: 10,676,48 zł
Materiały dydaktyczne: 3048,11
Materiały biurowe: 518,53
Wyposażenie: 7084,37
Materiały remontowe:25,47
1. Usługi obce: 1888,93 zł
2. Usługa rachunkowa:49,75
3. Usługi pocztowe i bankowe:456,3
4. Usługi transportowe:864,00 zł
5. Zakwaterowanie i wyżywienie: 150,00 zł
6. Usługi telekomunikacyjne:368,88
7. Odsetki: 0,03 zł
Nie dotyczy

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie
wykorzystania funduszu statutowego
7.
Jeżeli jednostka posiada status organizacji
Nie wystąpiły
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;
8.
Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, Nie dotyczy
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.
Rzeszów, dn.
Zarząd:
6.

