
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 nie posiada żadnych w/w zobowiązań.

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 nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

Aktywa obrotowe: 18764,10 zł w tym:

należności krótkoterminowe: 0,00zł

inwestycje krótkoterminowe: 18764,10 zł

Pasywa: Fundusz własny: 18764,10 zł w tym:

fundusz statutowy: 20476,70 zł

Pasywa: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 0,00 zł

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 ogółem: 14690,54 zł w tym:

składki członkowskie: 5780,00 zł

wpisowe: 200,00 zł

darowizny prywatne: 3125,00 zł

darowizny firmowe:1666,00 zł

przychód z 1% OOP: 3919,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem: 16403,14 zł w tym: 

zużycie materiałów: 268,73 zł

zużycie energii: 96,92 zł

usługi obce: 10497,07 zł

podatki i opłaty: 227,43 zł

opłata za czynsz: 640,15 zł

opłata za prowadzenie rachunku: 378,77 zł

zebrania - poczęstunek:1386,75 zł

upominki dla członków: 1533,62 zł
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wieńce, znicze: 564,00 zł

kondolencje, nekrologi: 332,10 zł

artykuły elektroniczne: 448,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o wynik roku poprzedniego.

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

Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2021 roku działalność Stowarzyszenia była ograniczona ze względu na
panującą w kraju pandemię Covid-19. Nie wydatkowano środków uzyskanych z 1% podatku od osób fizycznych.

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny i przeznaczyło je w całości na cele statutowe. Informacja o otrzymanych darowiznach upubliczniana jest w
ramach ujawniania całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2022-03-11

Data zatwierdzenia: 2022-03-11

Małgorzata Gazdowicz Gerard Szczygieł

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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