
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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i
pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągnietych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy

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 działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- dotacja od Gminy Jarocin, zadanie "Historia koleją się toczy": 10000 zł;

- dotacja od Powiatu Jarocińskiego, zadanie "Historia koleją się toczy": 8000 zł;

- dotacja od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie "Historia koleją się toczy": 42000 zł;

- z wpływu z majątku: 45000 zł;

- ze składek członkowskich: 1360 zł;

- środki z odpisu 1% podatku: 3485,70 zł;

- darowizny od osób fizycznych: 5987,57 zł;

- darowizy od osób prawnych: 500 zł;

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- koszty pokryte z otrzymanych dotacji, składek członkowskich i darowizn, związane z realizacją zadania "Historia koleją się toczy": 46520,68
zł,

- koszty pokryte z opisu 1% podatku przeznaczone na zakup rusztowania do renowacji taboru oraz usługi dźwigowe i transport 2 zabytkowych
wagonów z Regn do Jarocina: 3485,70 zł;
- koszty zakupu środka trwałego - agregatu sprężarkowego, związane z realizacją zadania pn. "Historia koleją się toczy": 43554,30 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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



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 z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskało kwotę 3485,70 zł. Środki te zostały
wydatkowane na:

- zakup rusztowania do renowacji taboru: 886,70 zł,
- usługi dźwigowe przy załadunku dwóch wagonów platform w Regnach: 1000 zł;
- transport z Regn do Jarocina dwóch wagonów platform: 1599 zł

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: 2022-06-30

Data zatwierdzenia:

Ala Kaźmierczak

Paweł Szymendera - Prezes 
Tomasz Węsierski - Wiceprezes 
Bartosz Ciesielski - Skarbnik 
Julita Tomaszewska - Sekretarz 
Robert Bocian - Członek Zarządu

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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