
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 wystąpiły.

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 wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie ma.

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

Dotacje z Urzędu Miasta Siedlce 63 000,00 zł
Darowizna od osób prawnych 3 884,01 zł
Wpłaty od osób fizycznych (uczestnictwo w zajęciach sportowych) 3 822,50 zł
Przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 92 078,60 zł
Przychody ze składek członkowskich 0,00 zł
Przeniesienie zysku z poprzedniego roku 196 528,07 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Jednostka poniosła koszty na działalność statutową:
na odpłatną działalność pożytku publicznego w wysokości 3 822,50 zł
na nieodpłatną działalność pożytku publicznego w wysokości 81 983,29 zł
na prowadzenie świetlicy dla dzieci finansowane z dotacji 63 000,00 zł
koszty ogólne zarządu związane z działalnością pożytku publicznego 5 732,22 zł
koszty finansowe związane z działalnością pożytku publicznego 167,50 zł
Koszty w ujęciu rodzajowym:
wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi 47 156,59 zł
zużycie materiałów i energii do prowadzenia zajęć dla dzieci 58 943,27 zł
usługi obce do prowadzenia zajęć dla dzieci 45 913,51 zł
amortyzacja sprzętu sportowego dla dzieci 2 524,64 zł
koszty finansowe 167,50 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Jednostka nie prowadzi (nie ma) funduszu statutowego. Dochód (zysk) z roku obrotowego stanowi
przychód kolejnego roku obrotowego.

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
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Jednostka jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do uzyskiwania przychodów z
tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
W roku podatkowym osiągnęła przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w kwocie 92 078,60 zł,
którym pokryła koszty:
na nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego w wysokości 81 983,29 zł
koszty ogólne zarządu związane z działalnością pożytku publicznego 5 732,22 zł
koszty finansowe związane z działalnością pożytku publicznego 167,50 zł
Pozostała kwota przychodu z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
w kwocie 4 195,59 zł
została przeniesiona na kolejny rok obrotowy z przeznaczeniem na koszty nieodpłatnej
działalności statutowej pożytku publicznego.

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 ma

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Paweł Mileszczyk Dariusz Skiermunt, Janusz Kaszubowski, Urszula Skiermunt, Delete
Marek Mielecki

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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