
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

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tyt. dostaw usług 9.586,25

- z tyt. rozliczenia zaliczek 0,00

- z tyt. wynagrodzeń 0,00

- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych 404,40

 

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek, ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

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

Fundusz własny:

zysk z lat poprzednich 94.326,18

Należności krótkoterminowe:

- z tyt. usług i nadpłat za usługi 340,43

- z tyt. kaucji 2.513,07

- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych 8.213,57

- z tyt. rozrach. z pracownikami 0,00

 

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tyt. dostaw usług 9.586,25

- z tyt. rozliczenia zaliczek 0,00

- z tyt. wynagrodzeń 0,00

- z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych 404,40

Wyszczególnienie ustaleń

1. Zysk/strata brutto 1.430,45

2. Koszty nie podatkowe 2.051,60

3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych 0,00

4. Dochód wolny od podatkowania 3.482,05

5. Zysk netto/strata netto 1.430,45

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-12



Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” na dzień 31.12.2020 nie zalega w zapłacie przeterminowanego zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek
od wynagrodzeń pracowników wg deklaracji PIT-4R. Stowarzyszenie przekazało elektronicznie do dnia 31 stycznia 2020 deklarację PIT-4R,
PIT-8A z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o podatku
dochodowym osób prawnych zwolniona jest ze składania deklaracji CIT-2 w trakcie roku.

 

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

Razem przychody 81.487,40

1.składki wpłacone 4.240,00

2 darowizny 10.640,00

3. dotacje 42.120,00

4. OPP 1% 24.487,40

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty administracyjne: 17695,60

- zużycie materiałów i energii 719,96

- usługi obce 19.248,67

- podatki i opłaty 315,00

- wynagrodzenia 0,00

- wynagrodzenia um. cywilno-prawne 8.814,00

- składki ZUS pracodawcy 1.579,92

- amortyzacja 0,00

- pozostałe 2.051,60

Koszty administracyjne finansowane są z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej
realizowanych programów oraz otrzymanych darowizn i składek członkowskich.Koszty administracyjne stanowią 50,79% całości poniesionych
kosztów.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz własny: zysk z lat poprzednich 94.326,18

Fundusz jest wydatkowany na cele statutowe.

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

koszty razem 1.429,74

usługi obce 1.429,74

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 dotyczy

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-12
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-12
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