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 zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
PASYWA
1. Ogółem zobowiązania w kwocie
2. III Inne zobowiązania 153 935,93 zł

518 568,85 zł

- zobowiązania wobec dostawców i usług

36 390,73 zł

- fundusz świadczeń socjalnych

27 583,38 zł

1. IV Rozliczenia międzyokresowe 364 632,92 zł
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
1. I WNiP
BO 174 389,35

zwiększenia 0,00

BZ 174 389,35

BO umorzenie 174 389,35 zwiększenie 0,00

BZ 174 389,35

1. II Środki trwałe
BO 2 813 408,75

zwiększenia 0,00 zmniejszenia 319 701,45 BZ 2 493 707,30

BO umorzenia 1 336 690,11 zwiększenia 69 039,23 zmniejszenia 317 288,58
BZ 1 088 440,76
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Składki członkowskie
9 798,00
Wpłaty 1% podatku
449 507,10
Dotacje i subwencje
6 110 768,79
Pozostałe przychody statutowe 1 261 254,14
Darowizny
45 777,25
Pozostałe przychody operacyjne 13 063,85

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenia z narzutami
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Amortyzacja
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty

5 837 027,20
527 143,89
866 444,67
69 039,33
14 884,73
267 614,21

W tym:
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-05-31

- środki czystości i higieny

59 981,76

- świadczenia bhp( w tym rękawiczki, maski)

61 014,98

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy zwiększony został zwiększony o kwotę 13915,21 zysku z 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
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku dochodowego wynoszą: 449 507,10zł suma poniesionych kosztów 208 456,03. Środki z 1%
podatku dochodowego zostały wydatkowane na nieodpłatną działalność statutową organizacji.
1. 82 475,50 kampania promocyjna w zakresie 1%
2. 75 338,72 prace związane z dostowsowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - środki na remont i inwestycje.
3. 36 401,17 wkład własny do projektów realizowanych przez PFRON
4. 14 240,64 pozostałe koszty to udział własny w mniejszych realizowanych przez Koło projektach, zkup środków czystosci i inne wydatki
zwiazane z bieżącą działalnością statutową.

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
nie występują
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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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