INFORMACJA DODATKOWA
do Sprawozdania Finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego „Redzka Szóstka”
Ul. Gniewowska 33 84-240 Reda

•

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe „Redzka Szóstka” jest organizacją prowadzącą
działalność pożytku publicznego w rozumieniu artykułu 3 oraz 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej zwaną „Ustawą”).
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 24.06.2008 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk –
Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, W Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000308567.
Organem sprawującym nadzór nad stowarzyszeniem jest Starosta Wejherowski.
Skład zarządu stowarzyszenia na dzień 31.12.2019 r. jest:
- Czystowski Adam

- Prezes Zarządu

- Lewandowska Marta

- Wiceprezes Zarządu

- Czystowska Emilia

- Członek

- Marzejon Karol

- Członek

- Koszykowska – Pucuła Joanna

- Skarbnik

NIP: 588-22-93-997
REGON: 220640309
Podstawowy cel działania:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność charytatywna;
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskie i kulturowej;
- ochrona i promocja zdrowia;

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
- działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym;
- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu;

Siedziba Stowarzyszenia: 84-240 Reda, ul. Gniewowska 33 woj. Pomorskie
Czas trwania działalności jest nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe obejmujące okres działalności od 01.01.2018 do 31.12.2018
sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

DODATKOWE OBJAŚNIENIA

•

Brak majątku trwałego.

•

Stosunki własnościowe, fundusze.
Fundusz Stowarzyszenia stanowią składki określone statutem oraz inne przychody
z tytułu dobrowolnych wpłat, dotacji, subwencji, itp. Fundusz statutowy powiększają
również nadwyżki przychodów nad kosztami, które Stowarzyszenie osiągnęło w latach
poprzednich.

•

Brak czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

•

Należności i zobowiązania.
Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie miało żadnych należności i zobowiązań.

•

Przychody i koszty.
Na przychody z działalności statutowej składają się:

•

Wpłaty z tytułu odpisu 1% pdof dla organizacji pożytku publicznego …… 1.531,80 zł

•

Dotacje i nagrody………………………………………………………….. 5.000,00 zł

•

Wpłaty dobrowolne ………………………………………………………..

35,00 zł

Na koszty administracyjne w kwocie łącznej 869,25 zł składają się koszty opłat bankowych
oraz usług obcych:
•

Prowizje bankowe i koszty prowadzenia rachunku …………………………. 360,00 zł

•

Usługi obce…………………………………………………………………

520,60 zł

Koszty zadań statutowych w roku 2019 wyniosły 6.034,62 zł.
Koszty realizacji zadań statutowych to 87% ogółu kosztów, na które składa się
dofinansowanie działalności Kółka Teatralnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie,
wyjazdów grupowych, imprez szkolnych tj. Koncert Jesienny, nagród w konkursach
szkolnych.
•

Wynik finansowy.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2019 Stowarzyszenie
zanotowało nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 348,42 zł.

Data sporządzenia: 06.03.2018

Podpisy reprezentantów stowarzyszenia

