
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

Brak takich danych

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

Brak takich danych

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe w stowarzyszeniu w 2021 r. są w całości zamortyzowane ich wartość początkowa wynosi 17.303,10 zł, wartość .

Materiały nie podlegają magazynowaniu, są bezpośrednio przeznaczone do zużycia i zaliczane na poczet kosztów rodzajowych.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie-według wartości nominalnej (księgowej).

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Usługi Księgowe mgr Katarzyna Lenar.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Widoczne w bilansie środki pieniężne to środki na rachunku bankowym w wysokości 426 318,76 PLN i środki w kasie w kwocie: 5 727,12 zł

W pasywach widoczna jest wartość wyniku finansowego w wysokości 434 307,98 PLN.

 

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 wykazane w rachunku zysków i strat to kwota: 932 063,63 PLN

Darowizny : 71 801,14 PLN

Dotacje PFRON: 28 800,00 PLN

Przychody z 1% : 365 643,90 PLN

Wynik z lat ubiegłych: 385 891,95 PLN

Składki członkowskie: 26 475,00 PLN

Przychody z działalności gospodarczej: 53 270,00 PLN

Przychody finansowe: 0,39 PLN

Pozostałe przychody operacyjne: 181,25 PLN

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty związane z działalnością statutowa wykazane w rachunku zysków i strat to kwota 389 520,22 PLN, koszty zarządu to kwota:
105 981,63 PLN, koszty działalności gospodarczej: 1 476,00 PLN pozostałe koszty operacyjne to kwota: 704,80 PLN.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-26



Nie dotyczy

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

Stan środków na 1.01.2021 pochodzących z 1% podatku dochodowego  107 295,78 pln

Kwota pochodząca z 1% podatku dochodowego uzyskana w 2021 roku  365 643,90 pln

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego wykorzystane w 2021roku 332 037,17 pln na;

- turnusy 42 315,51 pln

- spotkania weekendowe 19 100,25 pln

- nagrody w konkursie, darowizny 164 392,38 pln

- poradniki i Kwartalnik 106 229,03 pln

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

Brak takich danych

 

 

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-09-24

Katarzyna Lenar Agnieszka Gołębiewska

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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