
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

nie dotyczy

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

Na koncie zapasów widnieje kwota otrzymanej darowizny rzeczowej w  grudniu 2021 r. na rzecz Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL  od
firmy Hipp Polska Sp. z o.o. Darowizna została przekazana do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w styczniu 2022 roku,
zgodnie z umową darowizny nr 2/SODC/22.

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

Stowarzyszenie osiągało przychody ze składek członkowskich oraz dotacji celowych z Urzędu Miasta Pisz oraz Urzędu Miasta Biała Piska.
Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych i osób prawnych  z przeznaczeniem na pomoc dla osób przekraczających granicę
Polski i kierowanych do Ośrodka dla Cudzoziemców w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Ponadto na powyższy cel środki w
postaci darowizny spływały także od niemieckiej organizacji Joanitów, o nazwie Forderverein fur Johanniter Sozialstationen in Ostpreusen E.V.
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel otrzymywało również darowizny w postaci żywności, które zostały przekazane na rzecz podopiecznych
Domów Środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Przedmiotem działań pomocowych było także pozyskiwanie żywności z
Banku Żywności z Olsztyna w ramach programu POPŻ dla rodzin najbardziej potrzebujących z obszaru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w
Piszu. Ponadto Stowarzyszenie osiągało przychody z odpłatnej działalności statutowej. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie poniosło koszty związane z realizacją działań statutowych, m.in. prowadzenia Stacji Socjalnej w Piszu oraz drugiej w Białej
Piskiej, dla osób chorych na terenie Gminy Pisz i Gminy Biała Piska. Przeprowadzono Turniej Tańca dla uczestników ŚDS-ów na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja poniosła koszty odpłatnej działalności statutowej, polegające na utrzymamiu etatów
kierowców i eksploatacji samochodówświadczących usługi przewozu uczestników terapii Środowiskowych Domów Samopomocy założonych
przez ES Betel. Stowarzyszenie przekazało darowizny otrzymane od darczyńców na wskazane przez nich cele, ponadto pomogło sfinansować
zakup nowych organ do kaplicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Piszu.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie planuje pokryć powstałe straty z wyników następnych okresów.

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

Stowarzyszenie przeznaczyło środki z 1 % na ubezpieczenie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu oraz na pomoc w
remoncie budynku parafialnego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach.

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
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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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