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INFORMACJA DODATKOWA - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.  Informacja  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.  Informacja  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

 Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

 Na  dzień  bilansowy jednostka  posiada  należności  w  kwocie  2240,52  zł  (w  tym  od  członków

stowarzyszenia: 2240,12 zł)

 Na fundusze własne składają  się:  wynik finansowy z  lat  ubiegłych w kwocie  19.190,30 zł  oraz

wynik finansowy z roku 2021: 4 251,97 zł

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 389,97 zł-kwota polisy przypadającej na 2022 rok

 Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań.

 Na dzień bilansowy międzyokresowe rozliczenia przychodów wynoszą 2 240,12 zł (kwota dotacji

otrzymanej w 2021 roku a wydatkowanej po dniu bilansowym)

 Na dzień bilansowy Stowarzyszenie na rachunku bankowym posiada kwotę 18.605,46 zł, w kasie

584,84 zł



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

Stowarzyszenie w 2021 roku uzyskało przychody w kwocie 24 698,08 zł w tym:

-  Składki członkowskie  600,00 zł

- Darowizny 600,00 zł

- Dotacja Gminy Miejskiej Bartoszyce  5 759,88 zł

-Wpływy z 1% podatku  17 738,20 zł

Uzyskane przychody zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie  w  2021  roku  poniosło  następujące  koszty  realizacji  działań  statutowych  w  łącznej

wysokości:  13 568,59 zł w tym:

 Opieka paliatywna – 12 248,59 zł, w tym z dotacji 5 759,88 zł

 szkolenia i konferencje – 1 320,00 

Koszty administracyjne: 6 877,52 zł

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości   4 251,97zł.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Organizacja nie posiada takiego funduszu

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

Przychody z tyt. 1%: 17 738,20 zł

Sposób wydatkowania środków w 2021 roku:

- opieka paliatywna: 6 488,71 zł

- inne wydatki na działalność stowarzyszenia: 6 877,52 zł

Pozostała kwota będzie wydatkowana w późniejszych okresach.



8. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

   
Księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami 4 251,97 zł

Wydatki pokryte z dotacji . 5 759,88 zł

Wynik podatkowy 10 011,85 zł

Dochody (przychody) wolne 10 011,85 zł

Podstawa opodatkowania 0zł

Podatek - zwolnienie na podstawie art.17 0,00 zł

Dochód  Stowarzyszenia w całości jest przeznaczony na cele statutowe i korzysta ze zwolnienia z podatku

dochodowego na podstawie ustawy  Art.17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Objaśnienia dotyczące spraw osobowych.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego Stowarzyszenie nie zatrudniło pracowników etatowych. 

10. Informacje o znaczących zdarzeniach i inne.

Po  dniu  31  grudnia  2021  roku  nie  wystąpiły  znaczące  zdarzenia  mające  istotny  wpływ  na  niniejsze

sprawozdanie finansowe.

 


