
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

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW W KONINIE POSIADA ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE W WYSOKOŚCI 22222,20 ZŁ. - JEST CZĘŚC NIE SPŁACONEJ POŻYCZKI

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 dzień 31 grudnia 2020r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie posiada należności finansowe w wysokości 64 935,00 PLN (w tym:
należności z tytułu odpłatnej działalności statutowej oraz część udzielonej Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sołtysów nie spłaconej pożyczki
udzielona pożyczka – wsparcie na bieżącą działalność Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie)

Środki finansowe na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 40 348,86 PLN z czego:

na rachunku bankowym 39 532,38 PLN ( z tego 38 810,75 na rachunku podstawowym i 721,63 na rachunku 1% )

w kasie 816,48 PLN.

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

Struktura zrealizowanych przychodów w roku 2020r.:

Przychody z działalności statutowej w roku 2020r. z podziałem na źródła finansowania wyniosły : 159 010,20 PLN + nadwyżka
przychodów nad kosztami roku 2019 
w wysokości  4 748,54 PLN.

1. Przychody z działalności odpłatnej – 88 040,00 PLN w tym:

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce – Na organizację Konferencji podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie
– 10 000,00 PLN;
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce – Zamieszczenie wywiadu z Jerzym Plewą w gazecie Sołeckiej– 8 500,00 PLN;
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce – Zamieszczenie materiałów w Poradniku Radnego i Sołtysa na 2021r. –18 000,00
PLN;
Grupa EPL w Parlamencie Europejskim Elżbieta Łukacijewska – Poradnik Sołtysa i radnego na 2021r. – 12 750,00 PLN
ZPU Romex Sp. z o.o. – na organizacje finału ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa – 2 500,00 PLN.
Związek Gmin Wiejskich - na organizacje finału ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa – 1 500,00 PLN.
INEA - na organizacje finału ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa – 2 500,00 PLN.
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – organizacja spotkania regionalnego z członkami FAOW – 4 000,00 PLN
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zamieszczanie materiałów informacyjnych w Gazecie Sołeckiej – 28 290,00 PLN

1. Pozostałe dofinansowania na działalność statutową  -  70 970,20 PLN

w tym:  PLN w tym:

1. a) Dotacje – 65 000,00 PLN w tym:

- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności  – na działalność statutową – wsparcie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w związku z sytuacją
epidemiologiczną spowodowaną skutkami COVID-19  - 40 000,00 PLN

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – wsparcie finału konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” – 7 500,00 PLN

- Syngenta Sp. z o.o. - wsparcie finału konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” – 4 500,00 PLN

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów – 13 000,00 PLN

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-06



1. b) Aktywna Wieś – 5 425,00,00 PLN
2. d) Wpłaty z tytułu odpisu 1% - 545,20 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura zrealizowanych kosztów w roku 2020r.:

 Koszty działalności statutowej w roku 2020r. wynosiły 80 697,08 PLN :

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego –  0,00 PLN,
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 79 952,62 PLN,

(przychody z tytułu działalności odpłatnej wyniosły 88 040,00 a koszty 80 697,08 w związku z ograniczoną działalnością w roku 2020
spowodowaną panującą sytuacją epidemiologiczną związaną ze skutkami COVID-19 i przeniesieniem pewnych działań na rok 2021 –
brak możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych i podjętych działań w roku 2020).

1. Pozostałe koszty działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – 744,46 PLN

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

ORGANIZACJA POZYSKANE SRODKI Z 1% WYKORZYSTUJE NA DZIAŁANOŚĆ SZKOLENIOWO-WYDAWNICZĄ. W
ROKU 2020 POZYSKANE SRODKI NIE ZOSTAŁY WYDATKOWANE.

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: 2021-06-28

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Aleksandra Lewandowska-Robak

Ireneusz Niewiarowski - Prezes 
Barbara Czachura - wiceprezes 
Grzegorz Przybyło - wiceprezes 
Grażyna Jałgos-Dębska - sekretarz 
Sławomir Królak - skarbnik 
Alfred Frydrychowicz - członek zarządu 
Janusz Rabka - członek zarządu 
Stanisław Małachwiej - 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-06
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