
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 wystąpiły

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

Widoczne w bilansie środki pieniężne to środki na rachunku bankowym w wysokości 361 393,70 pln i środki w kasie 6 752,32 pln

Środki trwałe w stowarzyszeniu w 2018r. są w całości zamortyzowane, ich wartość początkowa wynosi 17 303,10 pln. W roku
sprawozdawczym nie nastąpił wzrost wartości środkó trwałych i umorzenia.

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 wykazane w rachunku zyskow i strat to kwota 849 895, 06 pln ( w tym kwota 104 pln podatku dochodowego należnego za 2017
rok, zapłaconego w 2018r. po korekcie CIT-8)

Darowizny 125 153,39 pln

Dotacje PFRON 41 421,44 pln

Przychody z 1%  252 077,22 pln

Wynik z lat ubiegłych 405 363,66 pln, pomniejszony wznik o 104 zł podatek zaksiegowany w 2018r. tyczacz sie wyniku finansowego 2017r.

Składki członkowskie  25 775,00 pln

Przychody finansowe  0,35 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rozliczenie głownych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego zysku/starty brutto

Różnica  ta obejmuje w strukturze przychodów kwotę zysku z 2017r. przeznaczoną na działalność statutową   -  405 467,66 pln ( w tym
kwota podatku dochodowego w wysokości 104 pln dotycząca 2017r, dopłacona w 2018 po korekcie CIT 8 za 2017r.)

Koszty NKUP  95,94 pln

Odsetki budżetowe   72,00 pln

Przychody lat poprzednich  360 pln

Koszty  lat poprzednich  710 pln

Łącznie podstawę opodatkowania stanowi kwota odsetek budżetowych i NKUP, co stanowi wartość 167,94 pln

Koszty realizacji zadań statutowych i koszty zarządu   492 356,85 pln

Suma kosztów rodzajowych                                      492 356,85 pln

z tego

        Druk: NIW-CRSO



       amortyzacja                                                               0,00 pln

       usługi obce                                                        14 299,61 pln

       wynagrodzenia                                                 109 574,81 pln

       ubezpieczenie społeczne                                     16 335,28 pln

       stypendia, nagrody                                            12 278,00 pln

       darowizny przekazane                                      170 683,91 pln

       pozostałe koszty rodzajowe                                  9 288,62 pln

Starty z lat poprzednich                                                     0,00 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

Środki z 1% nie rozliczone w 2017r.                  34 599,18 pln

Przychód z tytułu 1% za 2018 r.                      252 077,22 pln

Łączna kwota z 1% na 2018r.                         286 676,40 pln

Wydatki ogółem sfinansowane 1% w 2018r.     277 213,36 pln

    turnusy                                                       40 834,47 pln

    spotkania weekendowe                                 31 090,96 pln

    poradniki i Kwartalnik                                   68 074,98 pln

    pozost. dział. statutowa                              137 212,95 pln

       w tym:

          zapomogi i inne                                       1 185,39 pln

          nagrody rzeczowe i finansowe                 12 278,00 pln

          darowizny celowe                                 109 320,86 pln

          darowizny rzeczowe - szpitale                 14 428,70 pln

Kwota  z 1% do rozliczenia w 2019r.                   9 463,04 pln

              

                                              

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

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-01

Katarzyna Lenar Agnieszka Gołębiewska

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

        Druk: NIW-CRSO
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