
1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - dotacja proj. …… -  zł              

 - składki członkowskie: 18 850,00 zł   

 - darowiny osób fizycznych 1% 2 908,59 zł     

21 758,59 zł   

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - proj. Konkurs "Wykładnia prawa jako 

pochodna rozumienia celu i sposobu 

działania - edycja 2021 38 200,00 zł   

 - darowizna do w/w edycji konkursu - 

Stowarzyszenie KOPIPOL 15 000,00 zł   

53 200,00 zł   

Przychody działalności statutowej:

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;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych w kwocie 

27 449,95 zł.                                                                                                                                                                                        

W pozycji Pasywów bilansu: "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte zostały zapłacone w roku  nastepnym 

zobowiązania o łącznej kwocie: 9 672,00 tj.:                                                                                                                                                                                                   

- pozostałe zobowiązania w obec kontrahentów w kwocie 520,00 zł.;     - podatek od osób fizycznych w kwocie:                 

2 752,00 zł.;    - nie wypłacone nagrody wobec uczestników konkursu w kwocie: 6 400,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                      

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 

lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są 

w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie 

ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ŻRÓDŁAMI                                                                                           

I FUNKCJAMI PRAWA
ul. Jana Kilińskiego 43

NIP: 5170360786

Informacja dodatkowa za rok 2021

41-200 Sosnowiec



5)

I. Nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego - biuletyn 12 838,66 zł    

 - dotacja proj. …… -  zł              

 - koszty finansowane ze składek, w tym: 8 675,14 zł     

* wynagrodzenia 7 639,00 zł     

* usługi wydawnicze 1 036,14 zł     

 - koszty finansowane ze środków 

działlności odpłatnej, w tym: 4 163,52 zł     

* wynagrodzenia 4 163,52 zł     

 - koszty finansowane z darowizn: -  zł              

12 838,66 zł   

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - proj. Konkurs "Wykładnia prawa jako 

pochodna rozumienia celu i sposobu 

działania - edycja 2021, w tym: 42 986,30 zł   

 * catering oraz poz. usługi 4 386,30 zł     

 * wynagrodzenia 23 600,00 zł   

 * nagrody 15 000,00 zł   

42 986,30 zł   

 - opłaty bankowe i administracyjne 3 957,18 zł

 - wynagrodzenia - strona internetowa 2 093,00 zł

6 050,18 zł

 - aktualizacja przedawnionych 

należności, w tym: 2 500,00 zł     

* należności Uniwersytet Wrocławski 2 100,00 zł     

* należności Wyższa Szkoła HUMANITAS 400,00 zł        

2 500,00 zł     

6)

Kwota

59 196,47 zł

0,00 zł

-52 001,97 zł

10 583,45 zł

17 777,95 zł

7)

Stan funduszu na początek roku

Zmiana funduszu (zysk/strata z lat poprzednich)

Stan funduszu włsanego na koniec roku 2021

Zmian funduszu w ciągu roku(zysk/strata)

Koszty działalności statutowej:

Pozostałe koszty operacyne:

Pozostałe fundusze

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W roku podatkowym 2021 otrzymało darowizny od 

osób fizycznych w postacin1% w kwocie 2 908,59 zł.  i została ona w całośc przesunięta do wydatkowania na kolejny 

rok obrotowy.  Darowizna w całości zostanie przeznaczona na cele ststutowe Stowarzyszenia.

Wyszczególnienie

Koszty ogólnego zarządu (sfinansowane z działalności 

odpąłtnej) , w tym:



8)

Sporządzon, dnia 12.05.2022 roku w Rzeszowie

Marzena Kulik - Główny Księgowy

 Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie 

edukacji i działalności kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach są upubliczniane w ramach ujawnienia 

całego sprawozdania finansowego.

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
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