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                     STOWARZYSZENIE DLA PRZEMYŚLA 

REGIA CIVITAS 
 

 

1. Organizacja  STOWARZYSZENIE DLA PRZEMYŚLA REGIA CIVITAS z  siedzibą 

w Przemyślu,   adres stowarzyszenia : Przemyśl, ul. Rynek 5. Stowarzyszenie 

posiada  statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON  

180567661 oraz numer  NIP 795-250-38-29  i jest wpisane do Krajowego 

Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 0000356513.   

2. Czas  trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony . 

 

               INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 2020 rok 

1. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie. 

2.Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących , 

zarządzających i nadzorujących – nie dotyczy jednostki 

3. O udziałach (akcjach) własnych  - nie dotyczą jednostki 

4. uzupełniające dane o aktywach i pasywach- nie dotyczą jednostki 
 

5. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 
źródeł 

Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS   w 2020  osiągnęło przychody 

określone statutem, tj. składki członkowskie, dotacje  i darowizny. 

Przychody Stowarzyszenia, w tym: 

 

172 669,90 zł 

Składki członkowskie 8 740,00 zł 

Dotacja Projekt Aktywny Senior  153 231,00 

Dotacja COVID-19 z PUP 4 211,90 

Pozostałe przychody darowizny 6 487,00 

 
6. informacje o strukturze kosztów 

 

 Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i 
niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 

 

Koszty realizacji celów statutowych organizacji  

razem, 

166 175,11 ZŁ 

- zużycie materiałów i energii 38 806,69 zł 

- usługi obce 90 943,49 zł 
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- podatki i opłaty 152,00 zł 

 -wynagrodzenia 31 340,00 zł 

- pozostałe koszty 4 932,93 zł 

 
 
7. inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową 

organizacji 

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich , dotacji i darowizn. 

Stowarzyszenie  osiągnęło dodatni  wynik finansowy za 2020 rok w kwocie 

6 411,88 zł.  Osiągnięty wynik finansowy, tj. nadwyżka przychodów nad 

kosztami przeznaczona  będzie na działalność Stowarzyszenia w latach 

następnych. 

Aktywa trwałe.       

1. NOTEBOOK  kwota 2 130 zł 

NOTEBOOK  został zakupiony ze środków własnych stowarzyszenia w 2016 i 

jest całkowicie umorzony. Natomiast w 2020 roku nie było zakupów majątku 

trwałego. 

 Aktywa obrotowe. 

Na dzień bilansowy 31.12.2020r. aktywa obrotowe wyniosły: 

•  środki pieniężne w banku – 9 192,58  zł  

Pracownicy 

W 2020 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowę o pracę. Osoby 

pracujące w stowarzyszeniu podejmują się pracy na zasadzie wolontariatu.  

 


