
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

Brak zobowiązań finansowych.

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 udziela kredytów ani zaliczek.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

środki trwałe : początek roku: 416 423,44. Rok obrotowy: 426 423,34

umorzenie środków trwałych: początek roku: 101 245,59. Rok obrotowy: 110 039,21

wartości niematerialne i prawne: początek roku: 11 682,59. Rok obrotowy: 11 682,59

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: początek roku:11 682,5. Rok obrotowy: 11 682,59

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

Razem przychody: rok poprzedni: 1 248 581,35 Rok obrotowy: 1 346 535,77 w tym

składki członkowskie rok poprzedni: 818,00 Rok obrotowy: 2 268,00

dotascje i subwencje rok poprzedni: 1 206 366,92 Rok obrotowy: 1 311 999,13

inne przychody statutowe rok poprzedni: 41 396,24 Rok obrotowy: 32 268,64

przychody finansowe rok poprzedni: 0,19 Rok obrotowy: 0

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 Razem koszty rok poprzedni: 1 272 555,67 Rok obrotowy : 1 319 720,81 w tym

zurzycie materiałów i energii rok poprzedni 184 305,78 rok obrotowy:167 542,79

usługi obce rok poprzedni:52 735,87 Rok obrotowy: 44 726,72

podatki i opłaty rok poprzedni: 58989,99 Rok obrotowy: 58 014,62

wynagrodzenia rok poprzedni: 844816,54 Rok obrotowy: 926 404,87

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia rok poprzedni: 77 875,351 Rok obrotowy: 96 331,76

pozostałe koszty rok poprzedni: 53 831,98 Rok obrotowy: 26 700,05

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

 początek roku: 91 858,08

zmniejszenie : -23 974,32

stan na koniec roku: 67 883,76

        Druk: NIW-CRSO



 

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 2018r przychód z 1% wyniósł: 5 399,30 z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia.

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

 

Data sporządzenia: 2019-01-30

Data zatwierdzenia: 2019-03-09

Pojnar Anna

Urszula Madej - Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w
Haczowie 
Zuzanna Florko - Wiceprzewodnicząca Zarządu PSONI Koło w
Haczowie 
Teresa Szczepanik - Skarbnik Zarządu PSONI Koło w Haczowie 
Bogumiła Głuszyk - Sekretarz Zarządu PSONI Koło w Haczowie 
Krystyna Szafran - Członek - Zarządu PSONI Koło w Haczowie

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

        Druk: NIW-CRSO
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