
Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

przykładowy układ informacji
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 77373,49

2. Przychody z operacji finansowych 5,03 zł            

-  zł              

-  zł              

razem 77 378,52 zł   

-  zł              

77 378,52 zł   

5)

przykładowy układ informacji
Koszty działalności statutowej:
Koszty działalności statutowej: 14305,96

Koszty ogólnego zarządu 14 099,09 zł   

Koszty operacji finansowych 48,70 zł          

Razem koszty działalności 28 453,75 zł   

                 -   zł 
razem wynik finansowy    48 924,77 zł 

0

0

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;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.)

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)

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;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy 
materiałów zapłacone w nastepnym roku.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;



6)

7)

8)

Sstowarzyszene wypracowało zysk netto w kwocie 7628,52. Jednoześnie odnotowano stratę na prowadzonej dziiałalności gospodarczej w kwocie 
1558,92. Zostanie ona rozliczona z zysków wypracowanych z dziiałalności gospodarczej w kolejnych okresach

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

 albo Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się. W fundacji występją rozliiczenia międzyokresowe przychodów związane z przesunięciem 
realizacji kosztów zwiiązanych z otrzymanymii dotacjami

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 
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