
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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem ich zużycia oraz trwałej
utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ich
ekonomicznej użyteczności. Jeżeli tak ustalone stawki istotnie nie odbiegają od stawek podatkowych to przyjmuje się stawki zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób prawnych.  Należności i zobowiązania w ciągu roku wykazuje się wg. wartości nominalnej. Na dzień
bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy
aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich
zapłaty. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych
wykazywane są w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg. średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia
poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza
się na walutę polską wg. średniego kursu dla danej waluty ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu bilansowym. Środki pieniężne
ustalono w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych w trakcie roku ujmuje się w księgach przeliczone na złote polskie wg.
średniego kursu NBP dla dalej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. 

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 366 802,97  Składki brutto określone
statutem 10 222,00  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 287 100,99 dotacje 799 496,30 darowizny 280
255,78 darowizny 1% - 197 126,91 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 70798,50 sprzedaż książek,
czasopisma "Dzikie Życie" 70 798,50  Pozostałe przychody określone statutem 0,00 brak b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze
sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków
trwałych Inne 0,00. Przychody finansowe 8 903,48 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 14 271,41
Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1015 834,85 świadczenia pieniężne:
koszty realizacji projektów w ramach nieodpłatnej działalności statutowej 793 493,97 koszty działalności nieodpłatnej nie związane z
projektami 222 340,88 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 141 990,71
świadczenia pieniężne: koszty realizacji zadań 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 9
637,85 - zużycie materiałów i energii 0,00 - usługi obce 2 233,30 - podatki i opłaty 399,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia 0,00 - amortyzacja 7 005,55 - pozostałe koszty 0,00 b. Pozostałe koszty 7 919,56 wartość netto sprzedanych środków
trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne  0,00 c. Koszty
finansowe 1 576,34 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od
kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty
od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 1 576,34

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zasilony wynikiem finansowym - zyskiem z roku 2020. 
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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

Nie dotyczy 

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 

Data sporządzenia: 2022-03-26

Data zatwierdzenia: 2022-03-26

Agnieszka Czarnecka Radosław Ślusarczyk

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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