
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

Zobowiązania wykazane w pasywach bilansu są w całości krótkoterminowe i dotyczą: • zobowiązania z tyt. Podatków 1 013,00 i ZUS 906,00
zł • zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (umów cywilno-prawnych) 3 442,12 zł

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

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kwocie 16 962,37 zł, zgromadzone na rachunku bankowym.

Na aktywa trwałe składają się środki trwałe o wartości brutto 15 552,00 zł umorzenie w kwocie 8 001,00 zł generujące wartość netto 7
551,00 zł.

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości 148 230,34 zł, na które składają się: Przychody z
1% w kwocie 1 259,40. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – suma 1 259,40. Przychody z działalności statutowej odpłatnej-
lekcje muzyki 62 521,19. Przychody z działalności statutowej odpłatnej -wypożyczenie waltorni 330,00. Przychody z działalności statutowej
odpłatnej – warsztaty LAIDB 84 119,75. Przychody z działalności statutowej odpłatnej - suma 146 970,94.Suma przychody ogółem 148
230,34.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 157 910,88 zł, na które składają się: Koszty nieodpłatnej działalności - 1% 3 397,10 zł
Koszty nieodp.działalności – suma 3 397,10 zł. Koszty dział.stat.odpłatnej- amortyzacja 9 126,11 zł Koszty dział.stat.odpłatnej- nagrody
dla uczniów 769,90 zł Koszty dział.stat.odpłatnej – wyposażenie 2 989,00 zł Koszty dział.stat.odpłatnej - pozostałe koszty 980,00 zł Koszty
dział.stat.odpłatnej – wynagrodzenie 45 814,22 zł Koszty dział.stat.odpłatnej – ZUS 876,30 zł Koszty dział.stat.odpłatnej – LAIDB 84 119,75
zł Koszty dział.stat.odpłatnej – suma 144 675,28 zł .Koszty ogólnego zarządu - wynagrodzenie administracji 6 000,00 zł Koszty ogólnego
zarządu - usługi informatyczne 750,67 zł Koszty ogólnego zarządu - materiały biurowe 131,79 zł Koszty ogólnego zarządu - usługi pocztowe
25,60 zł Koszty ogólnego zarządu - usługi telekomunikacyjne 2 123,74 zł Koszty ogólnego zarządu - usługi bankowe 806,70 zł Koszty
ogólnego zarządu -suma 9 838,50 zł. Koszty ogółem 157 910,80 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

W roku 2020 Stowarzyszenie uzyskało przychód z 1 % w wysokości 2 137,70 zł w roku 2021 w w kwocie 1 259,40 zł w sumie warość 3
397,10 zł. Całą kwotą Stowarzyszenie sfinansowało częściowo w roku 2021 zakup sprzętu multimedialnego: Monitora interaktywnego
AVTEK Touchcscreen 5 Connect 55+ z androidem 8,0 i pakietem programów. Monitor interaktywny to narzędzie niezbędne do
pełnowatościowego realizowania zajęć z teorii muzyki.

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
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Nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2022-04-25

Data zatwierdzenia: 2022-06-27

Agnieszka Didyk

Prezes Zarządu Mirosław Skowroński 
Wiceprezes Zarządu Małgorzata Biniek 
Skarbnik Jacek Piekielny 
Członek zarządu Wojciech Musiał 
Sekretarz Beata Dobak

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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