
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

Na dzień bilansowy tego rodzaju zobowiązania 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

Na dzień bilansowy tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Do wyceny składników majątku Stowarzyszenia – w zakresie zagadnień nieuregulowanych przepisami Rozporządzenia
powołanego we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z
uwzględnieniem nadrzędnych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Ponieważ na dzień bilansowy w dyspozycji Stowarzyszenia nie pozostają żadne aktywa trwałe pomija się przedstawienie metod ich
wyceny.

Natomiast aktywa obrotowe Stowarzyszenia w bilansie jednostki wykazane w kwocie 7.529,32 zł to inwestycje krótkoterminowe-
środki pieniężne. Środki te wykazano w bilansie w wartości nominalnej:

zgromadzone na rachunku bankowym: 77 2030 0045 1110 0000 02865360 7.529,32 zł

Poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych, żadne inne składniki aktywów obrotowych na dzień
bilansowy nie wystąpiły.

Po stronie pasywów Stowarzyszenie wykazuje na dzień bilansowy:

pozostałe fundusze stowarzyszenia 1.831,81 zł

wynik finansowy : dochód 5.697,51 zł

Wynik finansowy netto za rok obrotowy zamyka się zyskiem: 5.697,51 zł.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie wykazuje żadnych innych składników pasywów.

W roku obrotowym 2021 nie wystąpiły zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.

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

Na kwotę przychodów w roku obrotowym składały się:

- przychody statutowe : 10.962,92 zł

- zbiórki, cegiełki, darowizny na konkretny cel: 36.267,07 zł

- składki członkowskie : 1.575,00 zł

- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych : 17.502,10 zł

- zwrot opłat. bankowych 30,00 zł
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5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych w roku obrachunkowym zamknięto kwotą: 60.639,58 zł w tym:

- przekazanie wpłat z 1% ( z 2020 r.) na rzecz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki:

68,30 zł

- przekazanie wpłat z 1% ( z 2021 r.) na rzecz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki:

67,10 zł

- wsparcie działalności Domu Nadziei prowadzonego przez br. J. Rakowskiego , M.Afr. w Lusace, Zambia z 1% 4.335,00 zł

- wsparcie działalności Domu Nadziei prowadzonego przez br. J. Rakowskiego , M.Afr. w Lusace, Zambia 15.050,00 zł

- pomoc ofiarom wybuchu wulkanu w Goma w Demokratycznej Republiki Konga

4.500,00 zł

- darowizna na rzecz Malawi 10.000,00 zł

- darowizna na zakup Keyboardu do Ejisu 4.000.,00 zł

- darowizna na remont Sali w Bukina Faso 4.600,00 zł

- darowizna na nagłośnienie Kościoła w Korhogo 4.500,00 zł

- opłaty bankowe 70,00 zł

- darowizna na rzecz misji w Korhogo, Wybrzeże Kości Słoniowej 901,02 zł

- koszty statutowe ( promocyjne) 12.548,16 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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych : 17.502,10 zł

Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- przekazanie wpłat z 1% ( z 2020 r.) na rzecz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki:

68,30 zł

- przekazanie wpłat z 1% ( z 2021 r.) na rzecz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki:

67,10 zł

- wsparcie działalności Domu Nadziei prowadzonego przez br. J. Rakowskiego , M.Afr. w Lusace, Zambia z 1% 4.335,00 zł

- darowizna na zakup Keyboardu do Ejisu 4.000.,00 zł

- darowizna na remont Sali w Bukina Faso 4.600,00 zł

- darowizna na nagłośnienie Kościoła w Korhogo 4.500,00 zł
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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

W 20221 roku Stowarzyszenie nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, odszkodowań i odpraw z
tytułu zakazu konkurencji.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-14

Anna Woźnica
Agata Mostowska 
Dominika Puacz 
Tomasz Podrazik

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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