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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania Stowarzyszenia opisane są w części :3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
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 członkom organów administracyjnych , zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) Aktywa trwałe

0,00

b)Aktywa obrotowe
-środki finansowe w kasie
-środki finansowe na rachunku bankowym

369,08
22793,22

c)Pasywa - Fundusz Własny
-fundusz statutowy

7690,73

-zysk (strata) z lat ubiegłych

16803,13

-strata z roku bieżącego

0,00

d)Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy
-zobowiązania

0,00

-przychody przyszłych okresów

0,00

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
a) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
- skłdki członkowski

47.800,00

- darowizny osób fizycznych i prawnych

50.860,00

- pozostałe przychody finansowe

8,18

- przychody z darowizn z tytułu 1%

3.351,80

Przychody bieżącego roku obrotowego, bez przeniesienia z lat ubiegłych wynoszą 102.019,98

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacja o strukturze kosztów
- koszty działań statutowych nieodpłatnych
Druk: NIW-CRSO

95.660,81

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszebie posiada kapitał własny, nie emituje akcji i udziałów. Kapitał własny na dzień 01.01.2018 wynosił 16.803,13 , a na dzień 31.12
2018- 23.162,30
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
Stowarzyszenie otrzymało w roku podatkowym z tytułu odpisu podatku 1 % - 3.351,80 zł
Wydatkowano:
- budowa oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu

- 5.000,00

- dofinansowanie do obiadów dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu-3.912,00
z 1%

- 1.782,00

z darowizn - 2.130,00
- dofinansowanie projektu SOSW w Mosinie " Strefa Rękodzieła"

- 6.000,00

- pomoc dla pani Elżbiety Baranowskiej- pieniądze na zakup sprzetu AGD dom po pożarze - 1.500,00
- pomoc dla pani Anny Skowranek ( osoba niepełnosprawna - zakup pralki)

- 750,00

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
Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
-Liczba członków Stowarzyszenia na koniec 2018 roku wynosiła 27
- Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje funkcje nieodpłatnie/społecznie
- Stowarzyszenie nie zatrudnia odpłatnie pracowników i wolontariuszy
- Rachunkowość prowadzona była nieodpłatnie przez członka Stowarzyszenia, odpłatnie zlecono przygotowanie rocznego zeznania
podatkowego
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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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