
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 

Organizacja nie ma 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 

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 
poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

Na majątek organizacji składają się: 

1) Aktywa  
 środki finansowe w gotówce: 835,02 zł 
 środki finansowe na rachunku bankowym: 4 457,33 zł 
 należności krótkoterminowe : 1 zł 

2)Pasywa 
 fundusz statutowy: 1664,67 zł 
 wynik finansowy roku 2017:  4066,61 zł 
 wynik finansowy z lat ubiegłych: -617,53 zł 
 rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe: 179,60 zł 

Wykorzystanie wyniku finansowego: wynik zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych 
oraz na działalność statutową Stowarzyszenia. 

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 

a)Przychody  podstawowej działalności statutowej: 

 7835,34 zł- darowizny, 

b)Przychody działalności gospodarczej: 

 1500,00 zł 

c)Przychody finansowe: 



 6,11 zł- odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym. 

5.Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

a)Koszty działalności statutowej: 

 2 505,26 zł 

b) Koszty działalności gospodarczej: 

 1 495,32 zł 

c)Koszty ogólnego zarządu: 

 1 274,26 zł 

Koszty administracyjne: 0,00 zł 

6. Jednostka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, pierwsze przychody z tytułu 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnie w 2018 roku. 
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