
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

Stowarzyszenie nie mażadnych 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

Stowarzyszenie 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

1) Aktywa trwałe 28179,30 zł
2) Aktywa obrotowe kwota 16015,67 zł
   - środki finansowe na rachunku bankowym 2190,19 zł
   - należności 0,00 zł
   - należne wpłaty od fundatorów
3) Pasywa – Fundusz Własny 44700,43 zł
   - fundusz statutowy: 37325,14 zł
   - zysk (strata) z lat ubiegłych: 0
   - zysk (strata) roku bieżącego: 7375,29 zł
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
   - zobowiązania 0,00zł
   - przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)

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           900 219,28 zł.

składki określone statutem

Przychody z działal. stat. nieodpłatnej

pożytku publicznego      0,00 zł.                     

        Darowizny- 0,00 zł.      

Przychody operacyjne  0,00 zł.

Przychody finansowe    0,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Główne koszty z działalności statutowej Stowarzyszenia w 2021 r. związane były z następującymi pozycjami:

1. 701 630,00 zł - Budowa Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej k. Komarowa.

2. 6.000,00 zł - Wykonanie kompletu uprzęży trójkonnej dla zaprzęgu polskiej taczanki wz. 36 – kawaleryjskiego pojazdu konnego.

3. Inne wydatki bieżące - biurowe, korespondencyjne itp.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W celu realizacji zadań statutowych podjęto działania zwiększenia funduszu statutowego poprzez:

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



1. Współpracę ze Stowarzyszeniem "Bitwa pod Komarowem", dzięki czemu pozyskano na podstawie Wniosku do Prezesa Rady Ministrów
kwotę 700 000,00 zł na wsparcie funduszu budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej koło Komarowa.

2. Przeprowadzono akcję informacyjno - promocyjną w oparciu o media społecznościowe, będące w zarządzaniu stowarzyszenia, zachęcającą
darczyńców do wsparcia działań statutowych PKK i przeznaczenie środków z tytułu odliczenia 1 procenta od podatku dochodowego na OPP,
jaką jest stowarzyszenie w wyniku czego uzyskano kwotę 6265,60 zł.

2. Przeprowadzono akcję informacyjno - promocyjną w oparciu o media społecznościowe, będące w zarządzaniu stowarzyszenia, w celu
pozyskania środków na działalność statutową stworzenie - odtworzenie uprzęży konnej używanej w kawalerii polskiej II RP poprzez wpłaty
celowe „NA UPRZĄŻ DO TACZANKI PKK:

a) Wpłaty Darczyńców poprzez portal internetowy  zrzutka.pl, wyniosły kwotę – 1458 zł.

b) Wpłaty Darczyńców bezpośrednio na konto Klubu, wyniosły kwotę – 2490 zł.

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

W 2021 roku stowarzyszenie uzyskało z tytułu odliczenia 1 procenta od podatku dochodowego kwotę 6265,60 zł.

Z tego ze wzgledu na cel - przeznaczenie donacji, dedykowane na Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w
Komarowie, zebrane w 2021 r., w wysokości 1630,00 zł, Zarząd PKK przekazał stosowną uchwałą na konto Stowarzyszenia „Bitwa pod
Komarowem”.

Ponadto, kwotę pozostałą tj. 4635,60 zł stowarzyszenie przeznaczyło na działalność statutową - na środki niezbędne na wykonanie kompletu
uprzęży trójkonnej dla zaprzęgu taczanki wz. 36 – kawaleryjskiego pojazdu konnego, której cały koszt wyniósł 6000,00 zł. Efekt -
wykonanej uprzęży wraz z taczanką zaprezentowany został widowni podczas widowiska historyczno - militarnego pt. "Szarża pod Krojantami"
w dniu 4 września 2022 r. na polu dawnego boju pod Krojantami nieopodal Chojnic.

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
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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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