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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne
zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. 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 i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Stowarzyszenie posiada środek trwały – instrument muzyczny o wartości początkowej
6.244,00 zł. Amortyzacja naliczana jest w okresach rocznych, na ostatni dzień kalendarzowy
roku. Umorzenie na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 3.278.10 zł. Wartość netto środka
trwałego: 2.965,90 zł.
Na aktywa Stowarzyszenia składają się w 7,3% aktywa trwałe i w 92,7% aktywa obrotowe: środki
pieniężne na rachunkach bankowych i należności krótkoterminowe

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
Struktura przychodów przedstawia się następująco:
A. Przychody określone statutem
- 99,99 %, w tym:
- Przychody z 1% podatku
- 49,43 %
- Składki określone statutem
- 50,57 %
- Inne przychody określone statutem
- 0,00 %
B. Pozostałe przychody
- 0,00 %
C. Przychody finansowe
- 0,01 %
W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.III. Rachunku wyników: Przychody
pozostałej działalności statutowej, które stanowią 50,57% całkowitych przychodów
statutowych, zaprezentowano sumę kwot:
1

-

3 326,00 zł. – składki członków na działalność statutową

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Struktura kosztów przedstawia się następująco:
A. Koszty realizacji zadań statutowych
- amortyzacja
- zużycie materiałów
- pozostałe koszty
B. Koszty administracyjne
- zużycie materiałów
- usługi obce

- 48,82 %, w tym:
- 49,98 %
- 50,02 %
- 0,00 %
- 51,18 %, w tym:
- 100,00 %
- 0,00 %

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy – w 2021 roku wzrósł do wartości 6.679,37 zł i został utworzony z
dodatniego wyniku finansowego roku 2019 i 2020.
7. 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 z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 49,43 % całości
przychodów Stowarzyszenia, co stanowi kwotę 3.251,40 zł., kwota ta w całości została
przekazana na realizacje zadań statutowych, jednakże w bieżącym roku ze względu na
stan pandemii działalność chóru była bardzo ograniczona, a realizacja zadań
statutowych została przesunięta na następny rok.
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.
Analiza pionowa bilansu
Poz.
bilansu

Treść

Stan na
31.12

Wskaźniki
struktury

Stan na
31.12

Wskaźniki
struktury

2020

Bieżący rok

2021

Bieżący rok

A.

Aktyw a trw ałe

3 590,30

9,7%

2 965,90

7,3%

B.

Aktyw a obrotow e

33 313,19

90,3%

37 938,06

92,7%

B.III
C.

Inw estycje krotkoterminow e
Należne w platy na fundusz statutow y

33 292,56

90,2%

37 917,43

92,7%

0,00

-

A.
A.IV

Fundusze w łasne
Nadw yżka przychodów nad kosztami (w ielkość dodatnia)

A.IV

Razem Aktyw a

0,00

-

36 903,49

100,0%

40 903,96

100,0%

36 903,49

100,0%

40 903,96

100,0%

6 588,10

17,9%

4 000,47

9,8%

Nadw yżka kosztów nad przychodami (w ielkość ujemna)

0,00

0,0%

0,00

0,0%

B.

Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania

0,00

0,0%

0,00

0,0%

B.III

Zobow iązania krotkoterminow e

0,00

-

0,00

-

B.IV

Rozliczenia miedzyokresow e

0,00

-

0,00

Sum a pasyw ów

36 903,49

100,0%

40 903,96

100,0%
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Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat
L.p.

2020

Treść

rok

1. Przychody z działalnosci statutowej
2. Koszty dzialalności statutowej
3. Zysk (strata) z działalnosci statutowej (wielkość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
4. Koszty administracyjne
5. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B)
6. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
7. Przychody finansowe
8. Koszty finansowe
9. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
10. Wynik finansowy ogółem (I+J)

W tym:
Ogółem przychody
Ogółem koszty

2021

%

rok

11 859,46 96,3%
3 147,28 54,98%

%

6 577,40 100,00%
1 249,26 48,48%

8 712,18 73,46%
2 576,80 45,01%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
453,15 3,68%
0,43 0,01%

5 328,14
1 309,50
0,00
0,00
0,09
18,26

81,01%
50,81%
0,00%
0,00%
0,00%
0,71%

6 588,10 55,55%
6 588,10 55,55%

4 000,47
4 000,47

60,82%
60,82%

6 577,49
2 577,02

-

12 312,61
5 724,51

-

Lubin, 14 czerwca 2022 r.
Dorota Thollot
(sporządził)

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(podpisy w imieniu jednostki)
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