
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 wystąpiły

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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie wystąpiły

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

Przychód ogółem 651.488,62 w tym:

Przychody statutowe 425.775,71 w tym - składki członkowskie - 13.280, Darowizny - 1.370, Wpływ z 1% - 23.553,90, Dotacje - 4.996,19

Przychóz d dział. gospod. 225712,91 w tym dotacje - 4.500

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statrutowej - 457.610,84 zł.

Koszty działalności gospodarczej - 187.860,49 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz satutowy pochodzi zgłównie z wpłat osób fizycznych (składki, darowizny), odpłatnej działalności pzytku publicznego (głównie postoje
jachtów) oraz z prowadzonej przez |Stowarzyszenie działalności gospodarczej w akresiew usług noclegowych. Pozuskane środki są
przxeznaczane przede wzystkim na szklenie młodzieży oraz wspieranie upowszechnianiazeglarstwa głównie poprzez orgnizację regat.

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

Przychody z tytułu 1% w roku 2021 to kwota 23.553,90 zł. Środki te w całości przeznczane są na finansowanie szkółki żeglarskiej, w tym
zakup sprzętu (w roku 2021 zakupione jachtry klasy Laser za kwotę ok. 50 tys. zł oraz opłacanie trenerów.

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

Sutuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna, jednak katyalne otoczenie rykokowe - szczególnie wzrost cen energi, ciapła, jak również
koniecznosć pozyskania srodków na remont bydynku hotelowego w którym mieści się jednocześmie siedeziba stowarzyszenia stanowi
wyzwanie dla Zarządu i członków Stowarzyszenia na najbliższe lata.
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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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