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. Jedyne zobowiązania
finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i
pasywach.
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
Organizacja 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
Aktywa.Aktywa obrotowe III.Inwestycje krótkoterminowe Kasa- 1298,89zł. konta bankowe153021,90zł.Rozlicz. międzyokresowe
147,60zł.przedłużenie domeny -przystansiedlce.pl na2020r.Razem -154468,39zł. Pasywa-fundusz własny 154468,39zł zyski z lat ubiegłych
136089,79zł. i roku bieżącego 18378,60zł.

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
I.Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 1%podatku
dochodowego 27524,20zł. - dotacja projektu Miasto Siedlce i Starostwo Siedlce
26320,00zł. - składki członkowskie: 1450,00zł. - darowizny osób fizycznych: 305,00zł.
Razem 55599,20zł.
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
Plener artystyczny.rekreacja turyst i wypoczynek Dźwirzyno- 42030,00zł.
Przychody finansowe -odsetki od rach bankow.-lokaty 1716,00zł.
Razem przychody-99345,20zł
Koszty działalności statutowej: I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Projekt Plener-Dźwirzyno -dotacja 26320,00zł. 1% podatku dochodowego 5663,16zł.
łącznie-31 983,16zł. - Zajęcia teatralne ,wycieczka do teatru - 1% podatku 4702,00zł. - koszty
administracyjne -2251,44zł.- finansowane ze składek , 1450,00zł.z przych.finansowych- 154,50zł, z
darowizn -305zł.,z 1%-341,94zł.- razem 38936,60zł. II. Odpłatnej działalności
pożytku publicznego Plener art.rekrecja turyst i wypoczynek Dźwirzyno 42030,00zł.
ZYSK 18378,60zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności statutowej: I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Projekt Plener-Dźwirzyno -dotacja 26320,00zł. 1% podatku dochodowego 5663,16zł.
łącznie-31 983,16zł. - Zajęcia teatralne ,wycieczka do teatru - z 1% podatku 4702,00zł. - koszty
administracyjne -2251,44zł. finansowane :ze składek , 1450,00zł. przych.finans, 154,50zł ,z
darowizn -305zł. ,z 1%-341,94zł.- 801,44 zł Razem 38936,60zł.
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego Plener art.rekrecja turyst i wypoczynek Dźwirzyno 42030,00zł.
Koszty ogółem 80966,60zł.
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ZYSK 18378,60zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie posiada Fundusz własny, na którym zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków goromadzi osiągnięte zyski.
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
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego .W 2019r.uzyskało przychód z 1% podatku w kwocie
27524,20zł.Wydatkowało kwotę 10707.10zł.(Plener artystyczny Dźwirzyno-5663,16zł.Zajecia teatralne,wycieczka do teatru4702,00zł.koszty administracyjne -podpis elektroniczny szafir-341,94zł.Kwotę 13000,00zł przekazano na lokatę bankową.Pozostała kwota
3817,10zł została na koncie bieżącym
do wydatkowania w 2020r.
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 otrzymało darowizny od osób fizycznych w kwocie 305,00zł.i przeznaczyło je na działalność statutową-na rzecz osób
niepełnosprawnych-ochrona zdrowia. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania
finansowego. Organizacja nie prowadzi zbyt dużo działań , gdyż gromadzi środki na zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym
godnych warunków dożywotniego zamieszknia.
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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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