
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

1. Środki trwałe

- urządzenia techniczne i maszyny - wartość początkowa – 70 470,77PLN,stan na koniec roku obrotowego-70 470,77PLN, środki transportu
- wartość początkowa - 0,00PLN, stan na koniec roku obrotowego - 70 470,77PLN

2. Umorzenie środków trwałych

- urządzenia techniczne i maszyny - dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego – 64 362,82PLN, zwiększenie umorzeń środków
trwałych –6 107,95PLN, stan na koniec roku obrotowego - 70 470,77PLN

3. wartości niematerialne i prawne
-wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa – 6 953,40PLN, stan na koniec roku - 6953,40PLN

4. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego – 6 953,40PLN, stan na koniec
roku obrotowego – 6 953,40PLN

5. aktywa finansowe - nie dotyczy

6.
a) zobowiązania długoterminowe – nie dotyczy
b) zobowiązania krótkoterminowe płatne do 1 roku – 33 748,60PLN, w tym:
- z tytułu dostaw i usług – 13 839,01PLN
- z tytułu podatków i ubezp. poł – 10 628,15PLN
- z tytułu wynagrodzeń – 279,99PLN
- inne – 9 001,45PLN
Razem zobowiązania do 1 roku: 33 748,60PLN

7.
a) należności długoterminowe – nie dotyczy
b) należności krótkoterminowe płatne do 1 roku –31 955,93PLN, w tym:
- z tytułu dostaw i usług – 14 843,84PLN
- z tytułu podatków i ubezp. społ – 40,60PLN
- z tytułu wynagrodzeń – 998,34PLN
- inne –16 073,15PLN
Razem zobowiązania do 1 roku: 31 955,93PLN

8.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: początek roku: 974,79PLN, koniec roku: 1 485,32PLN, w tym:
- domena i serwer: początek roku: 974,79PLN, koniec roku: 1 485,32PLN
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie: początek roku 669 734,97PLN, koniec roku: 547 818,76PLN, w tym:
- niewydatkowana część dotacji: początek roku: 669 734,97PLN, koniec roku: 547 818,76PLN

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

        Druk: NIW-CRSO



1. Przychody statutowe ogółem, w tym: 1 428 986,52 PLN

a) dotacje, w tym: 1 357 414,33 PLN

- dotacje z budżetu państwa 137 311,87 PLN

- dotacje z budżetu gminy 0,00 PLN

- inne dotacje krajowe 43 373,61 PLN

- dotacje zagraniczne 1 176 728,85 PLN

b) darowizny od osób fizycznych 3 007,38 PLN

c) darowizny od osób prawnych 0,00 PLN

d) 1% podatku 3 960,94 PLN

e) zasiłki celowe 0,00 PLN

f) przychody ze zbiórek publicznych 347,87 PLN

g) inne przychody statutowe 0,00 PLN

h) składki członkowskie 16,00 PLN

i) inne 

k) przychody z działalności gospodarczej 64 240,00 PLN

2. Pozostałe przychody 15 045,05 PLN

3. Przychody finansowe 1 916,36 PLN

Łącznie przychody wyniosły: 1 445 947,93 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: 1 448 235,04 PLN

a) Zużycie materiałów i energii 34 103,31 PLN

b) Usługi obce 324 062,79 PLN

c) Podatki i opłaty

d) Wynagrodzenia 489 008,29 PLN

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 84 734,80 PLN

f) Amortyzacja

g) Pozostałe 516 325,85 PLN

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: 0,00 PLN

a) Zużycie materiałów i energii 0,00 PLN

b) Usługi obce 0,00 PLN

c) Podatki i opłaty 0,00 PLN

d) Wynagrodzenia 0,00 PLN

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 PLN

f) Amortyzacja 0,00 PLN

g) Pozostałe 0,00 PLN

        Druk: NIW-CRSO



3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 PLN

4. Koszty działalności gospodarczej 64 240,00 PLN

5. Koszty ogólnego zarządu 6 107,95 PLN

a) Zużycie materiałów i energii

b) Usługi obce

c) Podatki i opłaty

d) Wynagrodzenia

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

f) Amortyzacja 6 107,95 PLN

g) Pozostałe

6. Pozostałe koszty 33 319,64 PLN

7. Koszty finansowe 21 847,75 PLN

Łącznie koszty wyniosły: 1 573 750,38 PLN

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego: 375 883,39 zł.

W okresie sprawozdawczym (1.01.2018-31.12.2018) Stowarzyszenie nie wydatkowało żadnych środków pochodzących z 1%.

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: 2019-06-03

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Dorota Cichos
Grzegorz Wójkowski - Prezes Zarządu 
Iwona Nowak - Wiceprezes Zarządu 
Żaneta Zimon - Członek Zarządu

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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	Informacja dodatkowa

