
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 występuje.

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 występuje.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe - 0,00

Aktywa obrotowe - 106 453,84

 - zapasy - 6.441,70

 - należności krótkoterminowe - 502,45

 - inwestycje krótkoterminowe - 99 509,00

Pasywa - 103 471,83

 - fundusz statutowy - 103 471,83

 - nadwyżka przychodów nad kosztami - 21 465,93

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 z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 143 631,19
 - darowizny dotacje celowe 14 690,85
- składki członkowskie 71 200,01
- pozostałe przychody określnoe statutem 35 749,60
- przychody z odpisu 1% podatku od osób fizycznych 21 990,73
  
  

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty działalności statutowej 107 717,66
- darowizny przekazane 4 712,00
- prowadzenie spotkań informacyjnych, spotkania edukacyjne 44 008,21
- wydatki sfinansowane z dotacji celowych 14 690,85
- pozostałe koszty 28 579,59
- wydatki sfinansowane ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku od osób fizycznych 21 188,28
Koszty administracyjne 14 439,14
- zużycie materiałów 2 606,66
- usługi obce 8 776,57
- podatki i opłaty 3 055,91
  

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego, który jest przeznaczany na relalizację celów
statutowych w latach następnych.

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

przychody - 21 990,73

koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  - 21 188,28, w tym 5 461,27 na promocję. 

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

Brak

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-04-27

Agnieszka Kosno

Stanisław Woźniak 
Ryszard Keller 
Artur Artecki 
Waldemar Wojtan 
Andrzej Jędrzejewski 
Krzysztof Adamczyk 
Włodzimierz Kuś 
Waldemar Baranowski 
Zbigniew Broś 
Irek Chodowiec 
Andrzej Kobielski 
Edward Kowalewski 
Jerzy Kurowski 
Dariusz Stępień 
Eugieniusz Lipert 
Jan Domański 
Edward Łakomy

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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