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
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań 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
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 udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. W ciągu roku obrotowego nie nastąpiły zmiany wartości środków trwałych. Nie nastąpiły zmiany wartości niematerialnych i prawnych w
grupie środków trwałych innych. Wartość środków trwałych na koniec okresu wynosi 2.450,69 zł Stowarzyszenie nie ma długoterminowych
aktywów (inwestycji) finansowych 2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 3. Stowarzyszenie nie amortyzuje
środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. 4. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 5. Fundusz własny wynosi 25 039,42
zł. 6. Zysk bilansowy zwiększa a strata zmniejsza fundusz w następnym okresie sprawozdawczym 7. Stowarzyszenie nie utworzyło rezerw. 8.
Stowarzyszenie nie dokonało opisów aktualizacyjnych wartość należności. 9. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych 10.
Rozliczenia międzyokresowe nie występują. 11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują 12. Zobowiązania warunkowe nie
występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.
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
Stowarzyszenie uzyskuje przychody ze sprzedaży płyt CD, organizacji koncertów i festynów w ramach statutowej działalności odpłatnej. W
ramach działalności statutowej stowarzyszenie uzyskało w 2021 roku dotacje ze środków publicznych w wysokości 225 000 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Poniesione przez stowarzyszenie koszty dotyczą realizacji zadań statutowych.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz własny wynosi 25 039,42 zł. Zysk bilansowy zwiększa a strata zmniejsza fundusz w następnym okresie sprawozdawczym.
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
Stowarzyszenie w 2021 roku uzyskało przychód z tytułu 1% podatku dochodowego w wysokości 17 882,80 zł. Kwota ta została
wydatkowana na organizację XVI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Świeta Góra 2021.
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
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Stowarzyszenie nie wypłaciło wynagrodzeń ze stosunku pracy i nie jest zobowiązane do wypłat z
zysku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
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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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