
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 innych zobowiązań niż wykazane 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

Stowarzyszenie nie udzeliło innych zaliczek oraz kredytów.

Zaliczki na bieżącą działalność wykazane w bilansie

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu - 5 608,52

Umorzenie środków trwałych na koniec okresu - 325 684,41

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 działalności statutowej nieodpłatnej - 1 824 625,04

-Składki członkowskie brutto - 900,00

-1% podatku - 74 511,28

-Darowizny pieniężne - 341 764,94

-Darowizny rzeczowe - 87 011,70

-Dotacje i darowizny celowe - 1 283 607,33

-Zbiórki publiczne - 36 829,79

 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej - 84 781,00

-Licytacje i sprzedaż przedmiotów darowizny - 9 744,00

-Psychoprofilaktyczny Program dla dzieci i młodzieży realizowany w Chorzowie Batorym - 73 740,00

-Pozostałe - 1 297,00

 

Działalność gospodarcza - 23 080,94

-Działalność gospodarcza - 22 953,17

-Zwroty wydatków z lat poprzednich - 127,77

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 1 600 237,12

Koszty działalności statutowej odpłatnej - 117 997,12

Koszty działalności gospodarczej - 10 512,37

        Druk: NIW-CRSO



Koszty ogólnego zarządu - 232 336,55

Pozostałe koszty operacyjne - 0,68

Koszty finansowe - 2,30

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie

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 z tytułu 1% podatku dochodowego zaliczone do przychodów - 74 511,28

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego - 69 183,71

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

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Małgorzata Cieślak

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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