
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

I. PRZYCHODY

1. Wpływy ze składek członkowich 23 786,00

2. Wpływ 1% z odpisów na OPP 169,00

3. Ditacja Opolskiego Kuratora Oświaty na zadanie "RAdosne wakacje" 438 864,00

4. Dotacja na koszty kolonii 7 000,00

5. Dotacja Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pt. "Zapamiętasz ją... Promocja Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej" 6 000,00

6. Odsetki 1,00

7. Nadwyżka przychodów z roku 2019   2 689,00

RAZEM PRZYCHODY 478 509,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

II. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

1. Koszty zadania zleconego przez opolskiego Kuratora Oświaty  445 500,00

2. Koszty promocyjne członków stowarzyszenia  20 410,00

Razem koszty zadań statutowych  465 910,00

III. Koszty administracyjne:

1. Wynagrodzenie księgowej oraz koszty opracowań wniosków na w/w zadania     7 597,00

2. Materiały biurowe 1.704,00

3. Usługi internetowe, przedłużenie domeny 691,00

4. Składka członkowska LGD 50,00

5. Pozostałe koszty: delegacje, obsługa walnego zebrania 1 158,00

RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE 11 200,00

OGÓŁEM KOSZTY  477 110,00

        Druk: NIW-CRSO



 

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

Dochód z 1% na OPP stowarzyszenie przeznaczyło na cele statutowe KOLOT-u.

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

IV. Wunik finansowy - dochód na 31.12.2019   1 399,00

V. Stan środków finansowych na 31.12.2019     1 398,36

- w tym: na rachunku rozliczeniowym  1 380,65

- w kasie 17,71

 

Data sporządzenia: 2020-02-25

Data zatwierdzenia: 2020-08-26

Halina Tyszecka
Maria Żurek - Prezes, Krystyna Janik - Wiceprezes, Jagoda Buła -
Wiceprezes, Barbara Stodoła - Skarbnik, Katarzyna Knap -
Sekretarz

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
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