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
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań na dzień bilansowy z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
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 udziela zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły operacje na majątku trwałym.
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu.
Na dzień 31.12.2021 wynik finansowy (dodatni) wyniósł 1.107,42 zł i jest wynikiem nadwyżki przychodów nad kosztami. Wynik finansowy w
roku poprzednim był ujemny i wyniósł – 2.073,68 zł.
W roku obrotowym aktywa obrotowe wyniosły 2.667,80 zł. Wzrosły o 1.107,42 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Składają się na nie
inwestycje krótkoterminowe.
Struktura środków pieniężnych kształtuje się następująco:
- środki pieniężne w banku 2.667,80 zł
Należności krótkoterminowe nie wystąpiły. Podobnie jak w roku poprzednim.
Zobowiązania na dzień bilansowy nie wystąpiły. Podobnie jak w roku poprzednim.
Na dzień bilansowy nie wystąpiły bierne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe. W stowarzyszeniu nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku.
Brak na dzień bilansowy zobowiązań warunkowych.
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
Przychody z działalności statutowej w roku obrotowym wyniosły 1.798,10. Wzrosły o 629,30 zł w porównaniu do roku poprzedniego.
Składają się na nie:
1) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- 1% podatku otrzymany z urzędu skarbowego w kwocie 1.738,10 zł,
- składki członkowskie w kwocie: 60,00 zł.
2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wystąpiły w roku bieżącym. W roku poprzednim również nie wystąpiły.
3) Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne nie wystąpiły w roku bieżącym.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty podstawowej działalności statutowej wyniosły 690,68 zł. Zmalały o 2.551,80 zł w porównaniu do roku poprzedniego:
- w tym koszty nieodpłatnej działalności statutowej nie wystąpiły. Zmalały o 2.853,48 zł w porównaniu do roku poprzedniego.
- koszty odpłatnej działalności statutowej nie wystąpiły. W roku poprzednim również nie wystąpiły.
- w tym pozostałe koszty statutowe (administracyjne) wyniosły 690,68 zł. Zmalały o 301,68 zł w porównaniu do roku poprzedniego.
Koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły w roku bieżącym.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na dzień bilansowy fundusz własny wynosi 2.667,80 zł (w roku poprzednim wyniósł 1.560,38 zł).
Składa się on z:
– funduszu statutowego w kwocie 1.560,38 zł.
– zysku za rok 2021 w kwocie 1.107,42 zł.
Zysk za rok bieżący zwiększa fundusz statutowy w kolejnym roku obrotowym.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
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i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
W roku obrotowym przychody otrzymane z 1% podatku przekazane z urzędu skarbowego wyniosły 1.738,10 zł.
Zostały one przeznaczone na sfinansowanie celów statutowych stowarzyszenia.
Określenie celów statutowych organizacji.
Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej poprzez prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym.
Czytelne oznaczanie miejsc. Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa kulturowego. Inspirowanie społeczności
lokalnych do działań eko - turystycznych, promocja ekoturystyki i aktywnego wypoczynku. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i świadomości
ekologicznej. Uświadamianie społecznościom lokalnym potencjału i znaczenia ich okolic. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pobudzanie aktywności eko - turystycznej w województwie
zachodniopomorskim i euroregionie Pomerania, kształtowanie zaangażowanych postaw społecznych.
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
Rok obrotowy zamknął się zyskiem w wysokości 1.107,42 zł.
Wynik podatkowy kształtuje się następująco:
dochód 1.793,04 zł jest dochodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dlatego podstawa podatku
wynosi zero złotych.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości stowarzyszenie nie podlega badaniu sprawozdania finansowego. W stowarzyszeniu nie
wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
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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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