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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych
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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy
składników
majątku
trwałego
1. grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. środki transportu
4. urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe
5. środki trwałe w budowie
Razem

Zapasy
1. żywności
2. środków
czystości
3. paliwa
Razem

Stan na koniec roku
obrotowego
6 080,21
12 663,28
693,68
19 437,17

Środki
pieniężne
1. w kasie
2. na rachunkach bankowych
Razem

Stan na koniec roku
obrotowego
7 132,65
404 739,83
411 872,48

Zobowiązania
i rezerwy
1.
zobowiązania
z tytułu
dostaw i
usług
2. rezerwy na
zobowiązania
Razem

Stan na koniec roku
obrotowego
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5 543,86

4 157,33
9 701,19

Stan na koniec roku
obrotowego
57 600,00
1 703 691,49
49 090,59
55 013,53
335 162,51
2 200 558,12

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
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razem

Wyszczególnienie
Dotacje
Dopłaty gmin
Dopłaty mieszkańców
Składki członkowskie
Wpłaty 1% podatku
Darowizny
Przychody finansowe
Refundacje i pozostałe przychody

2018
210 063,53
1 324 263,07
693 658,07
1 776,00
22 577,03
70 456,00
4 730,16
88 596,16
2 416 120,02

Struktura w %
8,69%
54,81%
28,71%
0,07%
0,93%
2,92%
0,20%
3,67%
100,00%

2018
60 521,97
427 287,02

Struktura w %
2,64%
18,63%

1 703 297,99

74,27%

102 137,33
2 293 244,31

4,45%
100,00%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Lp.
1.
2.
3.
4.
Razem

Wyszczególnienie
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne
świadczenia
Pozostałe koszty

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.
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 2018 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego osób fizycznych w
wysokości 22.577,03zł. Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z pozyskiwaniem wpłat 1% podatku.
Towarzystwo wydatkowało środki z 1% podatku na następujące działania:
1. wsparcie w rehabilitacji i leczeniu dziecka niepełnosprawnego 5 520,00zł
2. zakup leków dla osoby w podeszłym wieku - 392,20zł
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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