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Informacja dodatkowa,
wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok2021

Nazwa. siedziba i adres organizacji:
Towarzy stwo O ś wi atow e Ziemi D zier żoni owskiej
58-200 Dzięrżoniow, ul. Świdnicka 38

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 2007- 9499Z, PKD2004 - gl33z _ działalnosc
PozostałYch organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowanych.

Data rejestracji - 29.09.2004r w Sądzie Rejonowym Wrocław-F abryczna,Wydział
Gospodarczy KRS nr 0000217528
Członkami zarządu w 2021 roku były :

Zofta Mirek - prezes.
Lucyna Bajsarowicz - wiceprezes,
Helena Niewiadomska - skarbnik,
Beata Pielka - sekretarz.

Celem statutowYm organizacji jest wspieranie i wyzwalanie inicjatyw społecznych
zmlerzającYclr do wzbogacenia mozliwości edukacji dzieói, młodzieży i Ósou dorósłych oraz
tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektu;ln ego i'fizyczn.go.

Roczne sPrawozdanie finansowe sporząd zono za rok obrotovr,y z)zt przy założeniu
kontYnuowania działalnoŚci przęz organizację, Nie są nam znane okoliczności. które
wskazywałyby na istnienie zagrożen naszej dalszej działalności.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzieńbilansowy w następujący sposób:
- rzęczowę składniki aktYwów obrotowych według cen nabyóiu ru6 toraów wytwor zenia,
- środki pienięzne wedłtrg ich wartości nominalnej.
- zobowiązania w,obec kontrahentów według kwot naleznych do zapłaty
Na koniec kazdego okresu obrachunkowego sporządza się inwentaiyzację środków
pienięznyclr w kasie - w fbrmie spisu z natury.
Nie Prowadzi się ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów. Materiały przekazywane z
zakuPu na PotrzebY działalnoŚci statutowej i na potrŹeby administracylno_uiurowe rłpisuje się
bezPoŚrednio w koszty, w pełnej.wartości wynikającej Ź ruktu.lracnuntow) pod datą rukr,pu.

Zgodrńe ze statutem, dochodami Towarzystwa są:
* składki członkowskie,
* otrzymane darowizny.
* 70ń z podatków,
* dotacje oraz subwencje na dofinansowanię działalności statutowej.

W roku 2021 uzyskaliśmy lączny przychód 33.394,00 zł w tym:o Składki członkowskie - 6.930.00 zł
. Darowizny
o Dotac.ie

- 8.600.00 zł
- 12.000,00 zł w tym:

w tym: Gmina Miejska Dzierzoniów - 12.000,00 zł

o lYo podatku dochodowego od osób fizycznych
(członków i sympatyków TOZD) - 5,864,00 zł
PozYskane Środki finansowe przeznaazone zostały na realizację zad,ańzleconych
zgodnyclr ze statutem Towarzystwa,



Koszty realizacji zadań statutowych łącznie wyniosĘ: 32.ż89,,55 zł
wtym na:'ż wynajem transportu 4,795,00 zł

'ż zakup biletów - 11.932,50 zł

'ż inne 3.106,43 zł

Po zbilansowaniu uzyskanych przychodów i poniesionych kosźow Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Dzierzoniowskiej uzyskało dodatni wynik finansowy na działalności statutowej w
kwocie 1,104.45 złoĘch. Uwzględniając kosźy administracyjne, które zarok 202l wyniosły
505,30 zło§ch, w tym :

opłaty pocztowe 6,30 zł
usługi bankowe 499,00 zł

uzyskano wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 599,15 zł.

Na rachunku bankowym Towarzystwa w dniu 31 grudnia 2021 roku za ewidencjonowane
zostały środki pienięzne w kwocie 19.497,27 zt. Środki pienięzne w kasie po dokonanej
inwentaryzacji wynoslły 499,93zł. Zobowtązania krótkoterminowe za2027 rok nie wystąpiły,

Data sporządzęnia: 24.0L2Oż1 r.
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