
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

Towarzystwo Samorządowe w Koninie na dzień 31 grudnia 2019r. posiada zobowiazania finansowe w wysokości 3 287,10 PLN z tytułu
zakupionych usług (wynajem lokalu).

Innych zobowiązań nie posiada .

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

Nie dotyczy

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 w roku 2019 z podziałem na źródła finansowania: 257 190,12 PLN  w tym 

1. Przychody z działalności odpłatnej – 15 900,00 PLN
2. Pozostałe dofinansowania na działalność statutową - 241 290,12 PLN

w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpisu 1% - 8 232,00 PLN
2. Fundusz stypendialny – lokalny biznes – 18 970,08 PLN
3. Dotacje na Fundusz Stypendialny – 11 975,00 PLN
4. Dobrowolne wpłaty – 7 040,00 PLN
5. Realizacja projektu „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” – 30 000,00 PLN

7.Województwo Wielkopolskie  – 7 000,00 PLN

8. Zbiórka publiczna – 16 054,82 PLN
9. Renowacja nagrobków – 10 756,70 PLN

10. Realizacja programu Konińskiego Banku Żywności – 128 661,52 PLN (równowartość przekazanej żywności dla potrzebujących
mieszkańców z Gminy Grzegorzew, Gminy Rzgów, Gminy Turek)

11. Pozostałe przychody operacyjne – 2 600,00 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej w roku 2018 wynosiły 250 544,77 PLN w tym:

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 234 644,77 PLN:
2. Wypłata stypendiów – 39 376,50 PLN
3. Zbiórki publiczne – 23 411,30 PLN
4. Realizacja programu Konińskiego Banku Żywności – 128 661,52 PLN
5. Realizacja projektu – wydanie publikacji + organizacja imprez okolicznościowych – 4 986,63 PLN
6. Realizacja projektu Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego – 30 172,78 PLN ( w tym 30 000,00 PLN z środków dotacji

oraz 172,78 PLN z środków własnych)
7. Pozostałe – 8 036,04 PLN
8. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 15 900,00 PLN
9. Inne – 0,00 PLN

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

        Druk: NIW-CRSO



Towarzystwo Samorządowe nie tworzy funduszu statutowego

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

Towarzystwo Samorządowe posiada status organizacji pozytku publicznego.

Wpłaty z tytułu 1% w roku 2019 wynosiły 8 232,00 PLN i w całoścvi przekazane zostały na stypendia dla uzdolnione nie zamożnej młodzieży z
terenu powiatów: konińskiego, tureckiego i kolskiego w ramach Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego .

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: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Aleksandra Lewandowska-Robak

Ireneusz Niewiarowski - Prezes 
Ireneusz Kolenda - wiceprezes 
Maciej Dąbrowski - skarbnik 
Tadeusz Słodkiewicz - sekretarz 
Mirosław Mękarski - członek 
Andrzej Nowak - członek 
Jan Nowak - członek 
Maria Nowak - 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

        Druk: NIW-CRSO
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