
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

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach na dzień 31.12.2021 r.:

AKTYWA RAZEM:                                                                                             3.506,05 zł

Jednostka nie posiada  rzeczowych aktywów trwałych.

Aktywa obrotowe w wysokości 3.506,05 zł, to:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym  w kwocie  3.470,05 zł

* kasa  3.229,46 zł

* rachunek bankowy bieżący  233,55 zł

* rachunek bankowy pomocniczy 7,04 zł

- Należności na 31.12.2021 r.                                                           36,00 zł

w tym:

- rozrachunki z pracownikami                                             36,00 zł

 

Stan kasy ustalono na podstawie inwentaryzacji na dzień 31.12.2021 r. Kwoty na rachunkach bankowych zgodne są ze stanem końcowym na
wyciągach bankowych na dzień 31.12.2021 r.

Stan wykazany w bilansie zgodny jest z wykazanym w księgach i raportach kasowych.

Stan należności za okres obrachunkowy 2021 r. ustalono na podstawie inwentaryzacji zapisów w księgach rachunkowych i uzgodnienia sald
kont rozrachunkowych.

 

PASYWA RAZEM:                                                                                                          3.506,05 zł

Fundusz (Kapitał) własny Stowarzyszenia tworzy się wyłącznie z wyników finansowych osiąganych na działalności statutowej:

-    Fundusz (Kapitał) własny na 31.12.2021 r.                                              3.113,74 zł

     w tym:

     Fundusz Statutowy                                                              634,31 zł

     Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                  22,03 zł

     Zysk (strata) netto rok bieżący                                         2.457,40 zł

-    Zobowiązania na 31.12.2021 r.                                                                   392,31 zł

w tym:

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



- z tytułu dostaw i usług                                               325,31 zł                         

- z tytułu podatku PIT-4 (12.2021)                                     67,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS 12.2021)               0,00 zł

Salda kont na dzień 31.12.2021 r. są realne i prawidłowe.

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

ŹRÓDŁO PRZYCHODU ROK 2021

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ,  w tym: 119.003,10

  NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, w tym: 104.918,10

Składka członkowska 18.630,00

Wpłaty z 1% podatku 1.738,10

Dotacje od organów samorządu, w tym: 32.500,00

Dotacja Miasto Jasło (całoroczna) 30.000,00

Dotacja Podkarpacki Urząd Wojewódzki 2.500,00

Dotacja Powiat Jasielski 0

Wpłaty na organizację obozów sportowych 51.900,00

Inne wpłaty 100,00

Pozostałe przychody działalności statutowej ( darowizna osoby
fizycznej) 50,00

  ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, w tym:
 

14.085,00

Opłaty startowe na organizowanych zawodach 14.085,00

Pozostałe przychody operacyjne:

Pożyczka COVID umorzona
5.000,00

Przychody finansowe 0

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



Przychody ogółem 124.003,10

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

ŹRÓDŁO KOSZTÓW ROK 2021

KOSZTY  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ,       w tym: 121.545,70

   NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, w tym: 112.068,68

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 6.440,88

WYNAGRODZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 27.530,32

POZOSTAŁE KOSZTY 78.097,48

    ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, w tym: 9.477,02

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 3.500,00

WYNAGRODZENIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2.194,80

POZOSTAŁE KOSZTY 3.782,22

Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Koszty finansowe 0,00

KOSZTY ogółem 121.545,70

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz (Kapitał) własny Stowarzyszenia tworzy się wyłącznie z wyników finansowych osiąganych na działalności statutowej:

-    Fundusz (Kapitał) własny na 31.12.2021 r.                                              3.113,74 zł

     w tym:

     Fundusz Statutowy                                                              634,31 zł

     Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                  22,03 zł

     Zysk (strata) netto rok bieżący                                         2.457,40 zł

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

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



Stowarzyszenie działając w 2021 r. jako organizacja pożytku publicznego uzyskało środki finansowe z przekazanego 1% podatku
dochodowego w wysokości 1.738,10 zł, które w całości przeznaczone zostały na statutową działalność pożytku publicznego.

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2022-06-06

Data zatwierdzenia:

GRZEGORZ DĘBOSZ
CELINA NOCULA - PREZES ZARZĄDU 
PRZEMYSŁAW CZARNECKI - WICEPREZES ZARZADU 
PAWEŁ PLISZYŁO - SEKRETARZ

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

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