Stowarzyszenie Teatralne Legion ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik
KRS 0000273079
NIP:7772960577

Informacja dodatkowa:
Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat
informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w
szczególności:
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.
Na dzień 31.12.2020r. kwota wszelkich zobowiązań wykazanych w bilansie wyniosła:
NOTA 1 – Struktura zobowiązań występujących w jednostce
LP.
1.

Tytuł
Zobowiązania finansowe w tym z tytułu:

Wartość zobowiązań
na początku roku
369,00

Wartość zobowiązań
na koniec roku
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

369,00

0,00

a) Dłużnych instrumentów finansowych
b)Gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie
RAZEM ZOBOWIĄZANIA

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.
Stowarzyszenie nie udzieliło zaliczek, pożyczek ani innych świadczeń o podobnym
charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.
3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
Na aktywa obrotowe w kwocie 35.392,96 zł złożyły się następujące pozycje:
•
•
•

środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – w kwocie 35.392,96
rozrachunki z budżetami 0,00 zł.
inne rozrachunki 0,00 zł.

Na kapitał (fundusz własny) w kwocie – złożyły się następujące pozycje:
•
•
•

fundusz podstawowy (statutowy) – kwota 47.985,86 zł
wynik finansowy za lata ubiegłe (nadwyżka kosztów nad przychodami) –
kwota -13.151,50
wynik finansowy roku 2021 (nadwyżka przychodów nad kosztami) – kwota
558,60

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;
Nota 2 – struktura przychodów w 2021r
LP.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Przychód
Przychód z działalności nieodpłatnej
Składki członkowskie
Dotacje i subwencje od JST
Przychody z 1% OPP
Pomoc finansowa/darowizny/granty
Inne przychody (finansowe, operacyjne)
Ogółem przychody z działalności nieodpłatnej

II.
1.

Przychody z działalności odpłatnej
Wpłaty od beneficjentów ( zawodników, drużyn)
Ogółem przychody z działalności odpłatnej

III.
1.
2.

Pozostałe przychody
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Ogółem pozostałe przychody

Razem przychody z 2021 r.

Kwota
0,00 zł
27.000,00 zł
0,00 zł
7.174,99 zł
0,00 zł
34.174,99 zł

0,00 zł
0,00 zł

12,10 zł
0,00 zł
12,10 zł

34.174,99 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Lp.
1.
2.
3.

II.
1.
2.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Razem koszty działalności
Pozostałe koszty
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty ogólnego zarządu
Razem pozostałe koszty

Razem koszty w 2021 r.

29.693,10 zł
0,00 zł
0,00 zł
29.693,10 zł

0,00 zł
0,00 zł
3.923,29 zł
3.923,29 zł
33.616,39 zł

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;
Nie uzyskała przychodów z 1% podatku dochodowego.
8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile
mają zastosowanie do jednostki.
Nie dotyczy
Zarząd Stowarzyszenia Teatralnego Legion:
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