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
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
brak
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
brak
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 – 23984,69 zł
- środki pieniężne z poprzedniego roku

3712,14 zł

- darowizny od osób fizycznych i firm

- 3075,00 zł

- darowizna z tytuł %

- 2992 zł

- składki członkowskie

- 270,00 zł

- dotacja na realizację projektu UG

- 3000,00 zł

- dotacja na realizację projektu z Fundacji Twoja Przestrzeń – 4000,00 zł
- dotacja na realizację projektu z Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych - 5000,00 zł
- kapitalizacja odsetek

– 0,55 zł

- działalność odpłatna (wycieczki)

- 1935 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych – 20173,44 zł
koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 18088,03 zł
z tego:
2200,00 zł - dofinansowanie rehabilitacji Pawła
2836,94 zł - finansowanie i dofinansowanie działań integracyjnych dla społeczności lokalnej, prowadzenia Izby Tradycji, zakup potrzebnego
sprzętu
7375 zł - koszty realizacji projektów dofinansowanych z Urzędu Gminy Chmielnik
5676,09 zł - koszty realizacji projektu dofinansowanego z Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych
koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego – 1935,00 zł
- wpłaty mieszkańców na wycieczkę w Bieszczady, do Solca i do Filharmonii
Koszty administracyjne – 123,27 zł
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- opłaty telefoniczne – 68,97 zł
- opłaty pocztowe – 54,30
Koszty finansowe – 27,14 zł
- prowizja od wypłaty gotówki – 27,14 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Aby zwiększyc zasoby finansowe Stowarzyszenia bierzemy udział w konkursach w ramach których zdobywamy dodatkowe fundusze na
działalność statutową.
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
Darowizna z tytułu 1% w 2018 r.to 2992 zł z tego:
2200 zł - dofinansowanie rehabilitacji Pawła
631,90 zł – dofinansowanie tworzenia Stałej Galerii Starych Obrazów Religijnych, utrzymanie Izby Tradycji
160,10 zł - dofinansowanie wkładu własnego do realizacji projektu z PIL - "Zauwaz mnie, żyję obok Ciebie"

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
brak

Data sporządzenia: 2019-03-29
Data zatwierdzenia:
Waleria Nawojska-Kasiak - skarbnik

Danuta Szajna - Prezes

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

