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
W roku obrotowym 2018 Stowarzyszenie nie udzielało żadnych poręczeń i gwarancji zwiazanych z działalnościa statutową
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
W roku obrotowym 2018 zwrocono część pożyczki w wysokości 4500 zł udzielonej w 2016 roku na zakup sprzętu
Wpłacono takze zaliczke w wysokości 900 zł netto na umowę o dzielo w celu realizacji kompozycji do widowiska "Królowa smogu"
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa i pasywa za rok obrotowy 2018 osiągnęły wartośc 5275,81.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w sposób następujący:
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654). Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg
według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
4. Należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
5. Środki pieniężne – według wartości nominalnej
6. Materiały biurowe lub inne potrzebne do realizacji określonych zadań Fundacji dokonane wydatki zalicza się bezpośrednio w koszty z
pominięciem obrotu magazynowego z tym, że zakupione materiały nie stanowią zapasów i są bezpośrednio przeznaczone do używania.
Powyższe metody wyceny stosowane były w sposób ciągły - w stosunku do roku poprzedniego nie wystąpiły żadne zmiany stosowanych
metod wyceny.
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
Głównym źródłem pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową są dotacje oraz działalność statutowa odpłatna. W ciągu roku
obrotowego wysokość przychodów z tego tytułu kształtowała się na poziomie 134 400 zł. Wszystkie uzyskane dotacje zostają przeznaczone
na realizację zadań statutowych.
Stowarzyszenie uzyskało również inne przychody w kwocie 10 125 zł – przeznaczone na działalność statutową. Stowarzyszenie uzyskało
status OPP, przychody z wpływów 1% kształtowały się na poziomie 6 577,60 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
W roku obrotowym 2018 Stowarzyszenie poniosło koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 127 258,48 zł oraz koszty
administracyjne w wysokosci 23 729,09 żl . Koszty finansowe w wysokości 0,00 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W kolejnych latach obrotowych Stowarzyszenie zamierza się starać o przyznanie środków z budzetu na realizację zadań zleconych
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
W roku obrotowym 2018 z tytułu 1 % OPP uzyskano 6577,60 zł ktore to środki przeznaczono na dzialalnośc statutową oraz koszta
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administracji
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
W kolejnych latach obrotowych Stowarzyszenie zamierza starać się o przyznanie środków z budżetu na realizację zadań zleconych
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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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