
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

Dłużne instrumenty finansowe oraz gwarancje i zobowiązania warunkowe nie ujete w bilansie nie występują.

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 udzielano kredytów i zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Amortyzacja środków trwałych była liczona metodą liniową. Naliczona amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu. Zmiany w liczeniu
amortyzacji w porównaniu do poprzedniego roku nie wystąpiła.

Wyszczególnienie:

Środki trwałe brutto stan na 01.01.2021 : 1 048 030,74

Zwiększenie - 88 049,54

Zmniejszenie - 0,00

Środki trwałe brutto - stan na 31.12.2021 - 1 136 080,28

Umorzenie środków trwałych netto - stan na 01.01.2021- 836 642,81

Zwiększenie - 117 739,14

Zmniejszenie - 0,00

Umorzenie środków trwałych netto - stan na 31.12.2021- 1 136 080,28

Zużycie środków trwałych na dzień 01.01.2021 - 96,84 %

Zużycie środków trwałych na dzień 31.12.2021 - 100,00%

Żaden środek trwały nie stanowi zabezpieczenia kredytów lub pożyczek

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 nieodpłatnej:

- składki członkowskie : 7 045,00 zł;

- darowizny 1% : 19 704,30 zł;

- darowizny od osób fizycznych : 7 526,99 zł;

- darowizny od firm : 99 997,86 zł ( w tym: 4 Szpaki Sp.zoo : 40 000,00 zł i Simens Finance : 10 000,00 zł)

- dotacje : 226 616,38 zł

Przychody działalności statutowej odpłatnej : 402 814,54 zł

Pozostałe przychody operacyjne : 12 330,92 zł

Przychody finansowe - odsetki bankowe : 0,00 zł

Działalność roku 2021 zamknęła się zyskiem w wysokości 39 020,37 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-11



5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Pozostałe koszty operacyjne 5 590,70 zł

Koszty finansowe stanowią kwotę 15,46 zł, w tym odsetki 5,59 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej stanowiły kwotę 271 260,68 zł

Koszty  działalności statutowej odpłatnej stanowiły kwotę 428 718,05 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw należności.
Inne fundusze nie występują.
Fundusz statutowy w 2021 roku nie uległ zmianie.

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 uzyskane w 2021 roku z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych to 19 704,30 zł. W okresie sprawozdawczym
środki pochodzące z 1% podatku wykorzystano na monitoring stanowisk gatunków strefowych ptaków szponiastych i bociana czarnego oraz
jako wkład własy do projektów realizowanych w sferze nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - Identyfikacja i ochrona kluczowych dla
fauny lasów w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi" i Drapieżny Białystok. Inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wiedzy o
ptakach drapieżnych Białegostoku. Resztę środków wykorzystano na pokrycie kosztów administracyjnych biura KOO.

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

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Nie tworzono rezerw na nagrody jubileuszowe, gdyż organizacja ich nie wypłaca.

Bilans został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności.

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Irena Kozioł Dariusz Anderwald, Paweł Mirski, Michał Zygmunt, Grzegorz
Zawadzki, Zdzisław Cenian, Łukasz Czajka

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-11
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