
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

 

Stowarzyszenie  prowadzi działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą. 

Rok obrotowy  trwał od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

1) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne: 

 

Na dzień 31.12.2021 r. na stanie rzeczowych aktywów trwałych jest : 

-     brutto           0, 00 zł 

- umorzenie    0, 00 zł 

- netto             0, 00 zł       

W 2021 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych. 

 

Na dzień 31.12.2021 r. na stanie wartości niematerialnych i prawnych jest : 

-     brutto                   0,00 zł 

- umorzenie            0 ,00 zł 

- netto                      0,00 zł       

W 2021 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych wartości niematerialnych i prawnych. 

  

2) Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 

odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów 

finansowych – nie występuje. 

3) Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określone w art. 44b ust. 10 - 

nie występuje. 

4) Wycena instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami 

finansowymi - nie występuje. 

5) Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między 

wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - 

nie występuje. 

6) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę 

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń - nie występuje. 

7) Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – nie 

występuje. 

8) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

oraz informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych 

świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - nie występuje. 



 

9) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie 

występuje.  

10) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym –nie występuje. 

11) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie: 

- osiągane przez Stowarzyszenie przychody pochodzą głównie ze składek i darowizn od 

członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz z działalności gospodarczej polegającej głównie 

na działalności artystycznej. 

- ponoszone przez Stowarzyszenie koszty to w przeważającej części wydatki na działalność 

statutową Stowarzyszenia. 

12) informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu – nie dotyczy. 

13) Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych 

warunków, wysokości oprocentowania 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 występują. 

14) Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały 

uwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, 

finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły. 

15) Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one 

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz zmiany 

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: 

 – nie wystąpiły. 

16) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie 

dotyczy, dane zachowały porównywalność. 

17) Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako 

jednostka zależna  - nie dotyczy. 

18) Informacje o udziałach (akcjach) własnych – nie występuje. 

 


