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Informacja dodatkowa 

BLISKO KRAKOWA
32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4

NIP: 9442193897

Cele stowarzyszenia:
1. -działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2. -aktywizowanie ludności wiejskiej;
3. -realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania 
4. Stowarzyszenie BLISKO KRAKOWA;
5. -kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje w harmonii z przyrodą;
6. -budowanie ładu informacyjnego dla środowiska lokalnego;
7. -utrwalanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego  i czerpanie z niego dla 
8. współczesnych rozwiązań;
9. -integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób,

           instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich.

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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;

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

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki  w kasie i na 
kontach bankowych:
Środki pieniężne zgodnie z pozycją bilansu 225.268,48

             Gotówka w kasie       803,28

             Środki pieniężne na rachunkach bankowych 120.191,04

             Środki pieniężne na lokacie terminowej 104.274,16

W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku oraz 
zobowiązania podatkowe płatne zgodnie z terminem wymagalności.



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 z działalności statutowej nieodpłatnej
Składki brutto określone statutem 388.540,00
Pozostałe 1.315,77
Dotacja 6.500,00
Darowizny od osób fizycznych – pieniężne 0,00
Darowizny od osób prawnych – pieniężne 0,00
Przychody finansowe 
Odsetki bankowe 1.444,64
Pozostałe przychody operacyjne
Pokrycie kosztów przychodami lat ubiegłych 313.235,68
Pozostałe przychody 1,48

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 586.286,60
  
Koszty administracyjne: 124.750,97
- zużycie materiałów i energii 7.314,04
- usługi obce 12.430,18
- podatki i opłaty 288,40
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 78.022,06
- amortyzacja 1.343,16
- pozostałe koszty 25.353,13

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

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;

     Stowarzyszanie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

Radziszów 20.03.2020


