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
Na aktywa jednostki składają się (PLN):
- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – 477,03
- należności krótkoterminowe – 43 757,59
- inwestycje krótkoterminowe – w tym:
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych– 314 980,54
Razem = 359 215,16
Na pasywa jednostki składają się:
- Kapitał (fundusz) własny 137 124,75 PLN w tym:
1. a) kapitał podstawowy – 3 263 690,19
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy – 3 126 565,44
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 222 090,41 PLN w tym:
a) rezerwy na zobowiązania – 20 519,44
b) inne zobowiązania – 201 570, 97
Razem pasywa = 359 215,16
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 jednostka osiągnęła przychody w kwocie 4 392 682,91zł.
Na kwotę tę składają się:
-dochody z działalności statutowej: 1 262 309,53 w tym:
a) opłata stała/godziny dodatkowe za przedszkole: 180 471,00
b) opłata za żywienie: 707 712,17
c) projekty unijne/krajowe: 374 123,83
d) pozostałe: 2,53
- składka członkowska: 315,00
- 1 % podatku +darowizny od osób fizycznych: 2 794,40
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- dotacja z JST: 3 127 263,98
Przychody i koszty są związane z działalnością statusową Stowarzyszenia. Źródłem ich finansowania jest dotacja JST oraz częściowa opłata
rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Jednostka poniosła następujące koszty podstawowej działalności statutowej w wysokości 4 516 482,57 PLN w tym:
- realizacja celów statutowych w tym: 4 252 235,33
- świadczenia pieniężne: 4 252 235,33
- wydatki administracyjne w tym: 264 247,24
- usługi obce: 2 150,43
- wynagrodzenia: 255 390,68
- pozostałe: 6 706,13

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego.
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
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała uzyskała przychody z 1% podatku od osób fizycznych w wysokości 2 793,90 zł. Środki
te zostały wydatkowane na zakup pomocy i zabawek do punktów przedszkolnych.
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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