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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stowarzyszenie posiada środki pieniężne zgromadzone na:
rachunku bankowym bieżącym – 44 236,12 zł,
lokacie terminowej w Banku Spółdzielczym – 20 013,21 zł,
w kasie – 973,31 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
Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Źródło
Wartość
Darowizna osób fizycznych i prawnych
7 310,00
1% podatku dochodowego
7 519,60
Wpłaty skazanych na podstawie wyroków sądowych 17 822,65
Kapitalizacja odsetek
2,00
Razem
32 654,25

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych
Lp.
Wyszczególnienie
Wartość
1. Kursy, szkolenia, konferencje
1 050,00
2. Organizacja imprez okolicznościowych 13 564,74
Razem
14 614,74
Koszty administracyjne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Wartość
Materiały biurowe, środki czystości 181,24
Usługi księgowe
1 350,00
Usługi telekomunikacyjne
664,08
Usługi bankowe i pocztowe
40,40
Utrzymanie strony internetowej
245,77
Razem
2 481,49
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6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Dotychczas zgromadzone środki będą nadal wykorzystywane do finansowania bieżącej działalności jednostki. Osiągnięty zysk w roku 2021
zostaje przeznaczony na pokrycie straty z lat poprzednich w kwocie 3979,31 zł, a pozostało kwota, czyli 11578,71 zł na finansowanie bieżącej
działalności.
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
Dane finansowe z tytułu uzyskanych środków z 1% podatku są omówione powyżej.
Stowarzyszenie z tych przychodów finansuje podnoszenie kwalifikacji swoich członków w celu realizacji działań oraz imprezy okolicznościowe
dla podopiecznych. W roku 2021 sfinansowano zajęcia z hipoterapii, wyjazd na narty, imprezę „Usprawnianie przez gotowanie” oraz zajęcia
"Twoja świąteczna kartka dla najbliższych".
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 w roku 2021 nie zatrudniało pracowników. Organizacja swoje funkcjonowanie opierała na pracy społecznej członków i
wolontariacie.
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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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