
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 w bilansie.

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 dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ciągu roku obrotowego WNiP wycenia się według
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Dodatkowo cenę nabycia oraz koszt wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych
na zakup wartości niematerialnych i prawnych, do czasu ich oddania do użytkowania , takie jak: - prowizje od kredytów i pożyczek, - odsetki
od kredytów zarówno dodatnie, jak i ujemne. W przypadku nabycia nieodpłatnego- np. w wyniku darowizny- wycena w ciągu roku
obrotowego następuje według ceny sprzedaży takiej samej lub podobnej WNiP. Z uwagi na fakt, że w zakresie wartości niematerialnych i
prawnych nie występują pojęcia ulepszenia, każde rozszerzenie wartości niematerialnych i prawnych, jeśli nie ma związku z uzupełnieniem lub
korektą, traktowane jest jako osobny tytuł. a dzień bilansowy WNiP wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uwzględniając
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Krajowe środki pieniężne (gotówka i środki zgromadzone na
rachunkach bankowych) wykazuje się w nich wartości nominalnej (odsetki od środków na rachunkach bankowych dopisuje się do stanu
rachunku, drugostronnie ujęte jako przychody finansowe). Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie
faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży kupna walut. Na dzień bilansowy waluty
obce na rachunkach bankowych wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień. Te same zasady stosuje się do walut
obcych w kasie jednostki.Na dzień bilansowy operacje gospodarcze rozrachunkowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z
uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę te stosuje się do wyceny rozrachunków również i w ciągu roku w wyniku systematyczniej analizy
sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe.

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

Na przychody stowarzyszenia składają się: 

               Darowizny: 3833,11 zł

Składki: 200,00 zł

Przychody z działalności statutowej: 1500,00 zł

Razem: 5533,11 zł

Stowarzyszenie w roku 2018 nie otrzymało żadnej dotacji.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Całość kosztów stowarzyszenia dotyczy działalności statutowej w wysokości:  6450,81 zł. W tym koszty z przychodów z działalności
statutowej w wysokości 1500zł

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%

        Druk: NIW-CRSO



podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2018 Stowarzyszenie nie uzyskało przychodu z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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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