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
jednostka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych
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
jednostka nie udzieliła żadnych zaliczek ani kredytów
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
2. Sytuacja finansowa
Towarzystwo Przyjaciół 41 HDŻ jest organizacją pożytku publicznego - nie prowadzi działalności gospodarczej.
Przychody Stowarzyszenia to głównie dotacje, składki członkowskie oraz darowizny.
Stowarzyszenie wykazało na dzień bilansowy 31.12.2019r. zadłużenie krótkoterminowe w wysokości 0,00 zł, na które składają się:
Zobowiązania wobec ZUS 0,00 zł
Zobowiązania wobec US 141,00 zł
Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych - 0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
Zobowiązania inne 0,00 zł

2. Aktywa trwałe
Na dzień 31.12.2019 r. Stowarzyszenie posiadało aktywa trwałe w postaci Holownika RADGOST oraz jachtu typu „DZ”.
Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
3. Aktywa Obrotowe
Na dzień 31.12.2019r. Stowarzyszenie posiadało Aktywa Obrotowe w postaci:
Środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Stan środków wynosił
50 554,60 zł i był odzwierciedleniem stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz kasy Stowarzyszenia, co jest zgodne z
zapisami potwierdzającymi salda na wyciągu bankowym.

4. Kapitały własne
4.1. Fundusz statutowy
W roku 2019 nastąpiły zmiany w Funduszu Statutowym.
Fundusz Statutowy na dzień 01.01.2019r. wynosił:

22 589,42 zł

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2019r. wynosił:

62 925,64 zł

5. Zobowiązania i rezerwy

5.1. Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe

Druk: NIW-CRSO

W roku 2019 Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe nie występowały.

5.2. Zobowiązania krótkoterminowe
Na zobowiązania krótkoterminowe składały się:
Zobowiązania wobec ZUS 0,00 zł
Zobowiązania wobec US 141,00 zł
Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych - 0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
Zobowiązania inne 0,00 zł

5.3. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne nie występowały w 2019 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
Przychody z działalności odpłatnej - 142 546,00
Darowizny - 35 796,31
Przekazany 1 % podatku - 4 673,50
Łącznie - 188 015,81
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
wydatki na utrzymanie przystani, jachtów... - 20 788,66
wydatki na obozy - 106 045,33
wydatki związane z akcją znicz - 16 947,99
koszty ogólne działalności - 3 897,61
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 tytułu 1% - 4 763,50
Wydatki z tytułu 1% - 4 763,50
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
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Maria Markuszewska - prezes
Piotr Wiatrowski - wiceprezes
Mariusz Adamczak - skarbnik
Marek Łabudziński - sekretarz
Adrian Bury - członek zarządu

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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