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
AKTYWA
Majątek trwały wynosi 0,00 zł
Majątek obrotowy wynosi 40 257,66 złotych, na co składa się :
środki pieniężne - 40 257,66 złotych
z tego :
– środki pieniężne w banku – 40 152,40zł,
ING Bank Śląski konto nr: 08 1050 1908 1000 0090 3013 9829 saldo: 36 008,28 zł
ING Bank Śląski konto nr: 09 1050 1908 1000 0090 3013 9811 saldo: 4 144,12 zł
– środki pieniężne w kasie – 105,26 zł
PASYWA
W pasywach wyodrębniono: zysk z lat poprzednich w kwocie 22 499,65 zł, zysk za rok 2020 w kwocie 17 258,01 zł w ujęciu bilansowym,
zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe) w kwocie 500,00 zł, na które składają się przychody przyszłych okresów.
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
Łącznie w roku gospodarczym przychody z działalności wynoszą 209 090,88 złotych, z tego:
– przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 119 919,96 zł z tego:
– przychody z tytułu dotacji i subwencji 81 879,94 zł
– składki członkowskie, wpisowe, ulowe 14 766,00 zł
– darowizny 2 769,00 zł
– darowizny rzeczowe 3 000,00 zł
– przychody z tytułu 1% 17 059,80 zł
– pozostałe przychody 445,22 zł
– przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 89 078,83 zł
– przychody finansowe – odsetki bankowe 92,09 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty ogółem za rok gospodarczy 2020 wyniosły kwotę 191 832,87 złotych, z czego:
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Koszty ogółem za rok gospodarczy 2020 wyniosły kwotę 191 832,87 złotych, z czego:
– koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 95 333,78 zł
– koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 89 261,32 zł
– pozostałe koszty (administracyjne, pozostałe koszty realizacji zadań statutowych) 7 237,77 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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
Na dzień 1 stycznia 2020 r. stowarzyszenie posiadało 17 510,85 zł środków z 1% (przekazanych w latach poprzednich). W 2020 r. przychód
z tytułu 1% za rok podatkowy 2019 wyniósł 17 059,80 zł.
W 2020 r. wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku w kwocie 6 823,14 zł, a mianowicie wydatkowano je w następujący sposób:
– proces wydawniczy publikacji "Pszczoły w kontekście zainteresowań młodych naukowców" – 2 315,06 zł
– działalność z zakresu edukacji pszczelarskiej i ochrony pszczół – 455,20 zł
– 57. Pszczelarska Konferencja Naukowa – 153,80 zł
– przygotowanie procesu wydawniczego monografii z zaplanowanej VII edycji Pszczelarskich Konferencji Młodych Naukowców – 959,40 zł
– Szkolenie dotyczące matek pszczelich i propolisu – 72,28 zł
- koszty ogólnoadministracyjne związane z działalnością pożytku publicznego – 2 867,40 zł
Osoby przekazujące 1% wskazywały ogólny zakres w celach szczegółowych najczęściej: Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w
Zgorzelcu, Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP, działalność z zakresu edukacji pszczelarskiej i ochrony pszczół.
Na dzień 31.12.2020 stowarzyszenie posiada 27 747,51 zł środków pochodzących z 1% podatku.
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
W 2020 roku wynik finansowy bilansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 17 258,01 zł.
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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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