
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

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiazań warunkowych niewuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Związku opisane są w cz. 3. 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

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzajacych i nadzorujacych, a także nie
ma zobowiązań zaciagniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na majątek Związku składają się:

1) Na aktywa składają się:

1.A) Aktywa trwałe w wysokości:  52.402,44zł.

2.B) Aktywa obrotowe w wysokości:  614.019,11zł.

- zapas środków materiałowych:  18.790,98zł.

- należności krótkoterminowe (w tym kaucja za najem lokalu oraz nadpłata dla SM IMIELIN)  4.339,69zł.

- środki pieniężne zgromadzone w kasach i na rachunkach bankowych w wysokości 590.888,44zł.

Suma aktywów wynosi 666.421,55zł.

2) Na pasywa składają się:

1.A) Fundusz własny: 463.531,96 zł.

z tego:

- kapitał podstawowy: 79.707,15zł.

- wynik finansowy za rok obrotowy: 109.318,53 zł.

- wynik finansowy z lat ubiegłych 274.506,28 zł.

1.B) Zobowiązania i rezery na zobowiązania w wysokości: 202.889,59 zł.

z tego:

- rezery na zobowiązania (darowizny na pomoc prawną): 0,00 zł.

- inne zobowiązania: 202.889,59 zł., a z tego:

Suma pasywów wynosi 666.421,55zł.

 

 

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
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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

1. Przychody z działaności statutowej - 876.285,11 zł.

w tym:

- składki czlonkowskie - 445.915,50 zł.

- przychody z tytułu przekazania 1% pdof - 89864,34zł.

- dotacje od organów samorządu terytorialnego - 102.910,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności statutowej - 480.406,88 zł. 

w tym:

- koszty nieodpłatnej działalności pozytku publicznego - 123.083,47 zł.

- koszty pozostałej działalności statutowej - 357.323,41 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła funduszu statutowego:

- składki członkowskie,

- darowizny,

- dotacje,

- odpis 1% podatku dochodowego OPP

Fundusz statutowy przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej oraz zadan publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pozytku publicznego.

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

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego posiada status organizacji pożytku publicznego. Środki pozyskane z tytułu 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym oraz prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa. Środki te,
wykorzystane zostały do realizacji zadań publicznych. Zasady wykorzystania tych środków oraz ich rozliczania określone są w "Wytycznych
Zarządu Głównego ZŻWP dotyczących wykorzystania środków organizacji pozytku publicznego" Uchwała ZG ZŻWP nr 11 z 2020 r. z 30
września 2020 r.

Przychody w 2021 z tytułu 1% pdof. wynosiły 89.864,34 zł., a koszty w 2021 r. 120.710,00 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 występują.
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Jolanta Armanowska Marek Bielec 
Adam Spychalski

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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