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Informacje uzupełniające do bilansu  2021 r sporządzanego przez jednostki organizacji pozarządowych  

 

Informacje uzupełniające do bilansu: 
 

1)  kwota  wszelkich  zobowiązań  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;  wszelkie   zobowiązania  dotyczące emerytur oraz jednostek 

powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie; 

 

Stowarzyszenie nie posiada żadnych ww. zobowiązań 

 

2)   kwota   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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b)  liczba  i wartość  nominalna  nabytych  oraz  zbytych  w roku  obrotowym  udziałów  (akcji),  a w przypadku 

braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 

reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) 

nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują; 

Stowarzyszenie nie posiada udziałów własnych". 
 
    

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 działalności statutowej   

 - składki członkowskie:     1 882,00 zł  

 - darowizny:     3 550,00 zł  

  

    5 432,00 zł  
        

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;   
   

Koszty działalności statutowej:    
 -koszty statutowe                                                                 1 593,20 zł 
 -koszty administracyjne                                                        4 541,77 zł    

     

     

    

   

   

    

    
    
6. Na majątek stowarzyszenia składają się: 

o Aktywa obrotowe: 15 419,71 zł w tym: 

• Inwestycje krótkoterminowe  8 982,01 zł 

• Należności krótkoterminowe 6 437,70 zł 

o Pasywa: 15 419,71 zł  w tym: 

• Fundusz własny:  12 691,78 zł w tym: 

o Wynik roku bieżącego: 3 221,00 zł 

o Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 952,45 zł  

o Zysk (strata) netto   -481,67 zł  
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• Pasywa: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2 727,93 zł w tym: 

• Zobowiązania krótkoterminowe: 2 727,93 zł 

7. Organizacja posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

- przychody z tyt 1%  to kwota 221,30 zł 

 


