
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

Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” nie posiada zobowiązań 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.

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

 Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” nie wypłaca zaliczek ani nie udziela kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień 31 grudnia 2020r. :

 - zobowiązania wobec budżetu i ZUS – 31811,33zł

 - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów handlowych wynoszą – 484605,45zł  

- należności krótkoterminowe wynoszą – 0,00zł

 - stan magazynowy  - nie występuje

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą - 93905,92zł.

-  wartość inwestycji wyniosła 0 zł

-  wartość środków trwałych – 1535577,30 zł

W roku 2020 Stowarzyszenie nie korzystało z kredytów bankowych.

W roku 2020 Stowarzyszenie nie pożyczało środków finansowych z innych źródeł 

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 ze źródeł publicznych ogółem: 918233,07zł

Przychody z 1% podatku od osób fizycznych: 43909,70zł

Przychody z darowizn:

- od osób fizycznych: 1437529,28zł

-od osób prawnych: 23900,00zł

- ze zbiórek publicznych:1226,25 zł

- ze spadków i zapisów: 0 zł

Przychody ze składek członkowskich: 314,71zł

Z innych źródeł: 29233,00zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty organizacji w roku 2020 ogółem: 1504978,04zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 948338,20zł
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Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 545766,32zł

Koszty administracyjne: 10628,07 zł

Koszty inne: 245,45 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2020 nie zwiększano funduszu statutowego z uwagi na odnotowaną stratę.

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

Środki pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych wydatkowano na:

Prowadzenie Świetlicy ”Anielisko”: 10 000 zł

Prowadzenie Domu Anielisko”: 31 409,79 zł

Pomoce edukacyjne do Szkoły Podstawowej im. Św. Ignacego Loyoli 2500.zł

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

Działalność pożytku publicznego w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu” prowadzona była w roku 2020 w formie działalności nieodpłatnej oraz
działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Działalność nieodpłatna realizowana była w postaci Świetlicy „Anielisko”. Cel ten w roku 2020 był realizowany poprzez prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej – Świetlicy „Anielisko” oraz poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego Dom „Anielisko”.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w której prowadzone jest dożywianie
dzieci, pomoc w nauce, są zajęcia pozalekcyjne, socjoterapeutyczne, kompensacyjne, z profilaktyki uzależnień, odrabianie lekcji i udzielanie
korepetycji, bezpłatny wypoczynek letni.  W roku 2020 pod opieką Świetlicy było łącznie 58 dzieci.

Dom „Anielisko” sprawuje całodobową opiekę nad 6 dzieci o indywidualnych potrzebach, w tym 3 niepełnosprawnych, których rodzice mają
ograniczoną bądź są pozbawieni władzy rodzicielskiej. W roku 2020 pod opieką Domu ”Anielisko”  było łącznie  6 dzieci.

Stowarzyszenie w roku 2019 podjęło decyzję o uruchomieniu działalności statutowej odpłatnej. Dokonano zmian w statucie i zgłoszone do
KRS. Odpowiednie zmiany zatwierdzone zostały przez KRS w styczniu 2020. Pomimo trwającej pandemii rozpoczęto działania zmierzające
do uruchomienia szkoły. Wynajęto, a następnie wydzierżawiono budynek szkolny, podjęto prace remontowe i równolegle rekrutację do szkoły.
1.09.2020 oficjalnie uruchomiona została Szkoła Podstawowa im. Św. Ignacego z Loyoli. W szkole w roku 2020 uczyło się 115 uczniów w
klasach 1-7.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Na realizacje zadań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie pozyskuje przede wszystkim dotacje z urzędów w formie
wspierania realizacji zadań publicznych. W roku 2020 realizowane były zadania dofinansowane przez: Prezydenta Miasta Łodzi za
pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, Wydziału Edukacji i Wydziału Sportu w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ,
Wydział Partycypacji Społecznej UMŁ.  W roku 2020 realizowany był projekt ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
dwa projekty ze z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt „KROK NAPRZÓD” oraz „NASZE
ŚWIETLICE” realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź. W roku 2020 realizowano również granty ze środków niepublicznych: tj. grant od
Fundacji Banku PKO BP Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk”, grant. z Telewizji Polskiej w ramach świątecznej akcji
„Reklama Dzieciom”

Na utrzymanie placówki wpływają również darowizny od osób prawnych, indywidualnych, składek członkowskich i z 1% podatku od osób
fizycznych.

W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie pozyskuje środki w ramach czesnego od uczniów, środki z darowizn oraz dotację oświatową
z Urzędu Miasta Łodzi.

Zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2020 r. było 33 osób.
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W obydwu placówkach Stowarzyszenie zatrudniani są także specjaliści na umowę zlecenie w zależności od potrzeb dzieci. Są to m.in.
psycholog, logopeda, pedagog, korepetytorzy, animatorzy zajęć kulturalnych,  dwóch wychowawców, instruktor zajęć sportowych. Placówki
korzystają też z pomocy  specjalistycznej w formie usług (psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, lekarze specjaliści).

Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. Na prowadzenie działalności wynajmuje na zasadzie
nieodpłatnej dzierżawy pomieszczenia należące do Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 60 oraz najmuje na
zasadzie użyczenia pomieszczenia będące własnością Miasta Łódź w kamienicy przy al. Kościuszki 48. Na prowadzenie szkoły dzierżawi od
Miasta Łódź na okres 20 lat budynek szkoły przy ul. Żeromskiego 26.

Koszty roku 2020 są kosztami poniesionymi w związku z prowadzeniem działalności statutowej nieodpłatnej i działalności odpłatnej.
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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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