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
Żadne operacje tego typu nie miały miejsca w Stowarzyszeniu
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
Żadne operacje tego typu nie miały miejsca w Stowarzyszeniu
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych. Żadne wartości gruntów użytkowanych wieczyście, wartości nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli nie występują. Stowarzyszenie nie tworzy kapitałów. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw. Stowarzyszenie w roku
2018 nie dokonywało odpisów aktualizujących należności. Zobowiązania długoterminowe nie występują. Inne rozliczenia międzyokresowe
stanowią naliczone odsetki od lokaty w banku -138,53zł. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. W
Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania warunkowe.
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 ogółem z podstawowej działalności
statutowej, 22 231,75 zł z czego:
-składki członkowskie 750,00
- dotacja Fundacja Śnieżka 2600,00
-z Fundacji PGE 5000,00
-darowizna os.prawne 914,05
- darowizny os.fizyczne 9312,00
- wpływy z 1% 3655,70
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Charakterystyka kosztów :
-zużycie materiałów i energii 1887,10
-wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 7620,00
-usługi obce 21232,44
-pozostałe koszty 1725,63
Razem 32465,17
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundausz statutowy utrzymany jest na poziomie 2 886,93 zł.
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
Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-wydatkowano w roku 2018kwotę 2975,03zł –środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów działalności pożytku
publicznego, glownie na pokrycie wkładu finansowego własnego oraz na zakup materiałów do obslugi projektów
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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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Alfreda Dołęga

Marta Pilch - prezes
Anna Niemczyk - wiceprezes
Blanka Kaszuba - sekretarz
Renata Dziopek - skarbnik
Maria Paja - 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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