
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 DOTYCZY

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 majątek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddział Jaworzno składają się:
1) Aktywa trwałe- 0,00
2) Aktywa obrotowe- 18 256,53 zł
• Zapasy- 0,00
• Środki finansowe w kasie, banku- 18 256,53 zł
• Należności- 0,00
• Należne wpłaty od fundatorów- 0,00
3) Pasywa-Fundusz Własny- 18 256,53 zł
• Fundusz statutowy- 0,00 zł
• Zysk (strata) z lat ubiegłych– 20 065,77 zł
• Zysk (strata) roku bieżącego– - 1 809,24 zł
4) Pasywa- Zobowiązania i Rezerwy- 0,00 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

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
• Składki członkowskie – 2 134,00 zł
• Dotacje- 0,00 zł z Urzędu Miejskiego Jaworzno
• Wpłaty z 1% w roku 2020- 2 871,20 zł
Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego:
• Wpłaty uczestników na wycieczki- 18 205,00 zł
• Pozostałe przychody- 434,00 zł
Przychody finansowe (odsetki bankowe)- 0,20 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
• Koszty działań finansowane z dotacji- 0,00 zł
• Koszty działań finansowane ze składek członkowskich- 2 134,00 zł
• Koszty działań finansowane z 1% roku 2020- 2 871,20 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:
• Wycieczki- 18 205,00 zł

Pozostałe koszty statutowe:
• Koszty zużycia materiałów, czynsz, media, usługi bankowe, księgowe,
delegacje, odprowadzone składki - 5 677,24 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno nie posiada funduszu założycielskiego.

Fundusz własny w wysokości 18 256,53 zł składa się z zysku z lat poprzednich w wysokości 20 065,77 zł, oraz straty za rok 2020 w
wysokości 1809,24 zł.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-11



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

Z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno uzyskało w 2020r wpłaty w
wysokości: 2871,20 zł.
Kwota ta została w całości wykorzystana na działalność statutową - dofinansowanie organizacji wycieczek i szkolenie kadr.

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: 2021-02-23

Data zatwierdzenia: 2021-05-20

Barbara Okrajek 
TER Sp. z o.o. 
43-600 Jaworzno 
ul. Kopalniana 8

Sebastian Łasaj - Prezes, 
Grzegorz Pawelec - Wiceprezes, 
Arletta Drabiec - Skarbnik, 
Kinga Zarębska - Sekretarz, 
Krzysztof Patrzałek - Członek, 
Zygmunt Haręza - Członek

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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