
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w 

bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; 

 

                     NIE DOTYCZY 

 

2. Kwota 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. Dane uzupełniające aktywa i pasywa: 

Informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a 

w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 

wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. 

 

                        NIE DOTYCZY 

 

 Struktura zobowiązań i należności wykazanych w bilansie. 

Należności: 

1) krótkoterminowe, w tym: 

   - od  dostawców 

2) długoterminowe 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Zobowiązania: 

1) długoterminowe: 

2) krótkoterminowe: 

- wobec dostawców 

- publicznoprawne 

- z tyt. wynagrodzeń 

- pozostałe zobowiązania 

59,04 

0,00 

59,04 

0,00 

0,00 

0,00 

59,04 

 



             4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 

szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych: 

Struktura przychodów Kwota 

− darowizny 

− pozostałe przychody  

10 000,00 

                                    0,00 

   Razem 10.000,00 

 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów: 

 

Struktura kosztów Kwota 

I. Koszty określone statutem 0 

II. Koszty administracyjne 59,04 

- zużycie mat. energii 0 

- usługi obce 59,04 

- podatki i opłaty 0 

- pozostałe koszty (nadwyżka z lat ubiegłych) 0 

III. Koszty finansowe 0 

- odsetki 0 

IV. Pozostałe koszty operacyjne 0 

Razem (I+II+III+IV) 59,04 

 

 

6.Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego 

 

NIE DOTYCZY 

 

7. Kwoty 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. Informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, 

o ile mają zastosowanie do jednostki 

 

NIE DOTYCZY 

 
 
 

 
 
 

      Częstochowa, 01.03.2021 


