
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

PSONI posiada na 31.12.2021krótkoterminowe zobowiązanie do12-miesięcy w kwocie : 614,17zł.

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

PSONI nie udziela zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) środki trwałe: początek roku: 629 335,72zł na koniec roku obrotowego: 639 535,72zł.

b) umorzenia środków trwałych: początek roku: 158 17187zł na koniec roku: 244 550,22zł.

c) wartości niematerialne i prawne: początek roku: 11682,59 na koniec roku: 11682,59zł.

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: początek roku: 11 682,59 na koniec roku: 11 682,59zł.

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

Razem przychody za rok poprzedni: 1 924 830,68zł za bieżący rok obrotowy: 1 696 770,99 w tym:

- składki członkowskie: rok poprzedni: 685,50 rok obrotowy: 1 476,00zł.

- dotacje i subwencje: rok poprzedni: 1 874 073,38 rok obrotowy: 1 654 938,39zł.

inne przychody statutowe: rok poprzedni: 50 071,80 rok obrotowy: 40 356,60zł.

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Razem koszty za rok poprzedni: 1 833 378,95 rok orotowy: 1 780 576,59zł.w tym:

-amortyzacja: rok poprzedni: 84 338,35 rok obrotowy: 86 378,35zł.

- zurzycie materiałów i energii: rok poprzedni: 204 622,17 rot obrotowy: 228 012,60zł.

- usługi obce: ror poprzedni: 69 775,21 rok obrotowy: 96 755,45zł.

- podatki i opłaty: rok poprzedni: 71 249,05 rok obrotowy: 73 681,24zł.

- wynagrodzenia: rok poprzedni: 1 027 547,58 rok obrotowy: 1 130 582,06zł.

- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia: rok poprzedni: 166 424,61 rok obrotowy: 145 541,44zł.

- pozostałe koszty: rok poprzedni: 209 421,98 rok obrotowy: 19 625,45zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początku roku: 120 730,16

zwiększenie o 91 451,73

Stan na koniec roku obrotowego: 212 181,89

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-15



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

W 2021r. przychód z 1% wyniósł: 8 181,20zł. z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia

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: 2022-03-07

Data zatwierdzenia: 2022-03-26

Anna Pojnar - księgowa

Jadwiga Rec - Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Haczowie 
Izabela Cynkar - Wice przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w
Haczowie 
Teresa Szczepanik - Skarbnik Zarządu PSONI Koło w Haczowie 
Bogumiła Głuszyk- Sekretarz Zarządu PSONI Koło w Haczowie 
Beata Boczar - członek Zarządu PSONI Koło w Haczowie

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-15


	Informacja dodatkowa

