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
Towarzystwo nie udziela zaliczek i pożyczek
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA w roku 2019
1. Grunty -

10 000,00

2. Budynki i lokale -

484 607,77

3.Środki trwałe w budowie -

17 500,00

4. Urządzenia techniczne i maszyny - 51 348,45
5. Należności długoterminowe -

15 000,00

6. Należności krótkoterminowe -

44 160,71

7. Rozliczenia międzyokresowe -

5 319,44

8. Zapasy -

13 299,44

9. Inwestycje krótkoterminowe -

160 317,07

PASYWA
1. Fundusz statutowy 2. Strata 3. Pozostałe fundusze -

497 122,49
-42 640,68
3 018,46

ZOBOWIĄZANIA:
1. Usługi i towary 2. Podatki 3. Ubezpieczenia społeczne 4. Inne zobowiązania -

23 187,56
9 690,00
58 480,87
28 978,41

5.Zobowiązania długoterminowe -

33 366,29

6. Rozliczenia międzyokresowe -

190 349,48

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
PRZYCHODY:
Druk: NIW-CRSO

Składki członkowskie -

1 385,00

Przychody podatku 1% -

2 965,90

Środki z budżetu samorządu terytorialnego - 1 490 532,38
Refundacja wynagrodzeń ( SOD, PUP ) -

52 476,47

Odpłatność korzystających z opieki -

797 890,15

Darowizny finansowe i rzeczowe osób fizycznych - 25 721,61
Darowizny osób prawnych -

7 000,00

Kwesty -

5 159,76

Pozostałe przychody -

252 362,94

Przychody NZOZ -

443 189,40

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
KOSZTY:
Żywność -

301 264,53

Leki -

26 801,41

Materiały, paliwo,energia,gaz,woda - 261 525,12
Media -

28 304,24

Podatki i opłaty -

5 452,04

Wynagrodzenia -

1 634 219,18

Narzuty na wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Składki Zarząd Główny -

304 787,11
56 117,16
4 277,00

Pozostałe -

108 320,03

NZOZ - Wynagrodzenie, narzuty -

366 418,44

Pozostałe -

23 838,03

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku 2019 fundusz statutowy nie uległ zmianie.
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
Przychody z tytułu 1% podatku za rok 2019 wynoszą 2 965,90. Cała kwota 2 965,90 została przeznaczona i wykorzystana na środki
żywności w Domu Pogodnej Starości.

Druk: NIW-CRSO

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
Wszystkie informacje dotyczące sytuacji majątkowei i finansowej Towarzysta Pomocy św. Brata Alberta zostały umieszczone powyżej.
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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

