
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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA:

 

3.1 Aktywa trwałe-specyfikacja:

 

 

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji i rozliczeń
międzyokresowych długoterminowych :

 

1. a) środki trwałe wartość początkowa i umorzenie :

                                                                                                                                                                            

Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych

Wartość
początkowa na
początek roku

obrotowego

Zwiększenia

z tytułu:

–  zakupów

     - aktualizacji

       – inne

 

Zmniejszenia
wartości
początkowej

Umorzenie

Stan na koniec
roku

obrotowego

Środki trwałe

razem:
183 298,86

 

0

 

44 244,55
139 054,31

1. b) umorzenia środków trwałych:

j.w w tabeli 

 

1. c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

 

 n/d
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1. d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

n/d                 

 

.

 

 

1. e) Inwestycje długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie dotyczy: - nie dotyczy

 

           n/d

 

3.2 Majątek obrotowy –specyfikacja

 

 

W PLN na dzień bilansowy  

Zapasy, w tym: 52 455,95

Towary handlowe: 52 455,95

Należności, w tym : 0

Od odbiorców 0

Publiczno - prawne (nadpłata cit 8) 0

Zaliczka od wolontariuszy 0

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 110 947,01

Rachunek bankowy 101 483,41( w tym lokacyjny 44166,84)

Kasa 9 463,60

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0

 

 

 3.3. Należne wpłaty na Fundusz Statutowy- nie dotyczy.
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PASYWA

 

 

3.4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

    przewidywanym umową okresie spłaty do 1 roku

 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 21 808,34

Zobowiązania względem dostawców 0

Zobowiązania publiczno-prawne( ZUS, CIT,
PIT4R)

21 808,34 (w tym subwencja PFR  tarcza2.0 
18 000,00 zł)

Pożyczki i kredyty 0

 

 

Rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania -

 n/d

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 z działalności statutowej,
nieodpłatnej  w tym: 120 002,85

Darowizny pieniężne  osoby fizyczne 56 736,32

Darowizny pieniężne osoby prawne
49 238,53

 

Dotacje 9 778,00

Loteria fantowa 4 250,00

Przychody z działalności gospodarczej  w tym: 34 937,23

Najem przyczepy
24 000
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Sprzedaż towarów handlowych i usług
10 937,23

 

  

 

Przychody finansowe i pozostałe –n/d,

Pozostałe przychody operacyjne-) n/d

Nie wystąpiły przychody z działalności odpłatnej statutowej

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej, w tym: 89 517,31

Usługi obce
746,70

 

Zużycie materiałów 14 769,55

Wyposażenie 12 477,00

Podatki i opłaty 0

Pomoc charytatywna wypłacona 7 539,88

Pozostałe (szkolenia, reprezentacja, podróże)

 

1 368,83

 

Amortyzacja 44 244,55

Koszty działalności gospodarczej, w tym: 3 911,33

Wartość sprzedanych towarów handlowych 3 911,33

Koszty Ogólne Zarządu, w tym: 94 303,96

Wynagrodzenia z narzutami 89 628,36

Usługi obce 3 733,82
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Pozostałe - materiały, amortyzacja wyposażenie,
opłaty 941,78

Koszty Finansowe 451,23

Pozostałe Koszty operacyjne 1 549,43

 

Koszty odpłatnej działalności statutowej: 8 370,80 w tym:

-usługi obce 8 370,80

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego- n/d

Strata z roku 2020 zostanie pokryta z zysków lat kolejnych.

 

Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych

Wartość
początkowa na
początek roku

obrotowego

Zwiększenia

 

 

Zmniejszenia
Stan na koniec
roku

obrotowego

Fundusz statutowy 297 805,73   297   805,73

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

Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1%podatku dla OPP:

Przychody: 23 397,30

Koszty:0

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 wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Te zdarzenia, które zostały uwzględnione w
księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego nie wymagają dodatkowych objaśnień w tej części informacji dodatkowej.

Data sporządzenia: 2022-03-15

Data zatwierdzenia:

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



Aleksandra Polaczek
Bogdan Kocańda 
Paweł Kijko 
Marek Wójcik

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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