
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

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

Lp Wyszczególnienie
Rok
poprzedzający obrotowy

A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 49 050,68 53 418,91
1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 42 362,43 52 906,86
2 Działalność odpłatna pożytku publicznego 0,00 0,00

3
Pozostałe przychody operacyjne 6 168,24 0,00
a) w tym wewnętrzne rozrachunki 0,00 0,00

4 Pozostałe przychody finansowe 520,01 512,05
B Źródła przychodów 49 050,68 53 418,91
1 Przychody 1% podatku doch. 32 412,43 30 696,70
2 Źródła publiczne ogółem: 0,00 0,00
 w tym środki:   
a europejskie w rozumieniu przep. o finansach publicznych 0,00 0,00
b budżetu państwa 0,00 0,00
c budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00
d funduszy celowych 0,00 0,00
3 Źródła prywatne ogółem: 6 168,24 11 685,16
 w tym:   
a darowizny od osób fizycznych 6 168,24 10 760,00
b darowizny od osób prawnych 0,00 925,16
4 Inne źródła 10 470,01 11 037,05

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W łącznych kosztach działalności 66,23%  to koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, natomiast 33,77 stanowią ogólne koszty
Zarządu

Lp Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym
Rok
poprzedza- jący obrotowy

A Łączne koszty działalności w tym: 47 327,44 40 532,99
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 31 075,00 26 845,61
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1 Wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,003 Amortyzacja 0,00 0,00
4 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
5 Usługi obce 0,00 23 987,69
6 Inne koszty 31 075,00 2 857,92
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
1 Wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00
2 Amortyzacja 0,00 0,00
3 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
4 Usługi obce 0,00 0,00
5 Inne koszty 0,00 0,00
III Koszty Ogólnego Zarządu 13 634,60 13 687,38
IV Koszty Finansowe 0,57 0,00
V Pozostałe koszty 2 617,27 0,00

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym
Rok
poprzedza- jący obrotowy

1 Stan na początek roku (BO)   
2 Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)   
    
3 Zmniejszenia, w tym w celu: (-)   
    
4 Stan na koniec okresu (BZ) 0,00 0,00

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

Opis działania Kwota
1 bieżąca działalność statutowa 8 362,91
2   
3   
4   
Cele szczegółowe, w rozumieniu updof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% PIT w roku obrotowym
Cel Kwota
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

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
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rachunkowości, o ile występują w jednostce

Lp Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w 2017r. w etatach
1 Pracownicy szkół  
2 Nauczyciele - projekty POKL  
3 Pracownicy administracji jednostki centralnej  
4 Razem 0,00

Data sporządzenia: 2020-03-20
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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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