
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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 PLN odpisuje się w całości w koszty, stawką 100% z chwilą
oddania do użytkowania, z uwzględnieniem w ewidencji ilościowej środków trwałych; pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą
liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych odzwierciedlających okres ekonomicznej użyteczności, nie wyższych niż stawki zgodne z
„Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych” ujętych w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami),
- przychody ze sprzedaży obejmują należne z tego tytułu kwoty od odbiorców pomniejszone o rabaty, upusty i podatek VAT,
- materiały i towary handlowe wyceniane są w cenie zakupu,
- zobowiązania i należności w walutach obcych wycenione zostały po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dokonanie operacji
gospodarczej,
- ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym; Stowarzyszenie sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

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

A) Przychody z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - dotacje 54,71 %): 845.246,46 zł

B) Przychody z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego (43,44 %): 671.067,22 zł

C) Darowizny (0,01 %): 40,00 zł

D) Składki członkowskie - wpłaty członków Stowarzyszenia (0,07 %): 1.140,00 zł

E) Przychody z tytułu 1% podatku dla OPP (0,04 %): 664,90 zł

F) Przychody z tytułu działalności gospodarczej (1,71 %): 26.400,00 zł

G) Przychody finansowe (0,02 %): 298,94 zł

H) pozostałe (0,00 %): 0,00 zł

Łącznie: 1.544.857,52 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A) KOSZTY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH: 1.728.487,59 zł netto.

B) KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU: 140.519,08 zł netto.

C) KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 26.400,00 zł netto.

D) POZOSTAŁE KOSZTY: 3.338,12 zł netto.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-15



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

Z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano przychód w wysokości: 664,90 zł.

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na organizację programów edukacji filmowej młodzieży.

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: 2022-05-19

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Mirosława Rudnicka - główna księgowa
Marta Karnkowska - członek zarządu, 
Maciej Dominiak - członek zarządu, 
Marceli Zielnik - członek zarządu.

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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