
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

Wyszczególnienie Stan na początek
roku obrotowego

Stan na koniec
roku obrotowego

Zobowiązania razem 49 052,50 420 053,89

Zobowiązania długoterminowe 10 506,14 2 456,14

w tym:   

pozostałe 10 506,14 2456,14

Zobowiązania krótkoterminowe 38 546,36 417 597,75

w tym:   

 z tytułu dostaw i usług 18 434,79 16 947,32

 z tytułu kredytów i pożyczek   399 242,16

 z tytułu podatków, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publiczno-prawnych

9 218,67 1 261,72

 pozostałe 10 892,90 146,55

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

nie dotyczy

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

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego    

Wyszczególnienie

Przychody roku poprzedniego Przychody roku obrotowego
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kwota % w strukturze kwota % w strukturze

Przychody razem 4 719 380,89 100,00 5 229 506,56 100,00

w tym:     

1) Przychody działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego 472 300,86 10,01 419 149,20 8,02

składki  członkowskie określone
statutem 346 080,50 7,33 306 931,00 5,87

pozostałe przychody 126 220,36 2,67 112 218,20 2,15

2) Przychody działalności odpłatnej
pożytku publicznego 4 019 472,29 85,17 4 523 327,49 86,50

a) dotacje i subwencje 1 783 348,74 37,79 3 601 178,65 68,86

b) pozostałe przychody 2 236 123,55 47,38 922 148,84 17,63

3) Przychody z pozostałej działalności
statutowej 197 921,68 4,19 156 461,75 2,99

4) Pozostałe przychody operacyjne
działalności statutowej 27 042,16 0,57 129 390,97 2,47

przychody  w wysokości
amortyzacji/umorzenia środków trwałych
sfinanowanych z dotacji

5 081,42 0,11 7 978,90 0,15

 przychody ze sprzedaży składników
majątkowych 731,71 0,02 29 583,11 0,57

pozostałe 21 229,03 0,45 91 828,96 1,76

5) Pozostałe przychody finansowe
działalności statutowej 2 643,90 0,06 1 177,15 0,02

odsetki 2 643,90 0,06 1 177,15 0,02

     

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów według prowadzonej działalności
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Wyszczególnienie

 Koszty za rok poprzedni Koszty za rok obrotowy

kwota % w
strukturze

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

kwota % w
strukturze

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.        Koszty  ogółem: 5 798 285,37 100,00 87 026,23 5 866 565,14 100,00 124 225,41

w tym:       

1)  Koszty z tytułu prowadzenia
nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

86 982,41 1,50 86 982,41 124 225,41 2,12 124 225,41

2)  Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej
działalności pożytku publicznego 4 222 807,06 72,83 43,82 4 386 880,76 74,78  

3)  Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej
działalności statutowej 672 500,18 11,60  613 796,65 10,46  

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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 1% pdof   

   

wpłaty 1% pdof Kwota

1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym 208 916,71

2. uzyskane w roku obrotowym 112 218,20

3. wydatkowane w roku obrotowym 124 225,41

4. pozostało do wydatkowania w latach następnych 196 909,50

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
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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: 2021-03-24

Data zatwierdzenia: 2021-07-07

Hanna Ochał Eliz Gilewska, Dagmara Korbel-Gołąb

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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