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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  

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne 

zobowiązania finansowe organizacji 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  

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. 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 

Stowarzyszenie posiada środek trwały – instrument muzyczny o wartości początkowej 

6.244,00 zł. Amortyzacja naliczana jest w okresach rocznych, na ostatni dzień kalendarzowy 

roku. Umorzenie na dzień 31 grudnia 2018 wynosi 1.404.90 zł. Wartość netto środka 

trwałego: 4.839,10 zł. 

Na aktywa Stowarzyszenia składają się w 15,73% aktywa trwałe i w 84,27% aktywa obrotowe: środki 

pieniężne na rachunkach bankowych i należności krótkoterminowe 

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 

Struktura przychodów przedstawia się następująco: 

A. Przychody określone statutem   - 99,27 %, w tym: 

- Przychody z 1% podatku    -    3,13 % 

- Składki określone statutem    -    4,25 % 

- Inne przychody określone statutem               -  91,89 % 

B. Pozostałe przychody    -   0,37 % 
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C. Przychody finansowe    -   0,35 % 
 

W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.III. Rachunku wyników: Przychody 

pozostałej działalności statutowej, które stanowią 96,14% całkowitych przychodów 

statutowych, zaprezentowano sumę kwot: 

-    3 408,00 zł. – składki członków na działalność statutową 

-  19.000,00 zł – dopłaty członków na realizację zadań statutowych 

-  20.000,00 zł – darowizny na realizację zadań statutowych 

-  14 171,48 zł – dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych 

- 20.500,00zł - Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie, dotacja do realizowanego 

w grudniu 2017 roku projektu pod nazwą: II Festiwal Barbórkowy Chórów 

 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 
Struktura kosztów przedstawia się następująco: 

 

A. Koszty realizacji zadań statutowych  - 86,12 %, w tym: 
- amortyzacja      -   1,45 % 

- zużycie materiałów     -   0,00 % 

- usługi obce      -  85,64 % 

- pozostałe koszty     -  12,91 % 

 

B. Koszty administracyjne    - 13,88 %, w tym: 
- zużycie materiałów     - 35,49 % 

- usługi obce      - 64,51 % 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

 
Nie dotyczy. 

7. 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  

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 3,13 % całości 

przychodów Stowarzyszenia, co stanowi kwotę 2.509,10 zł., kwota ta w całości została 

przekazana na realizacje zadania statutowego: Międzynarodowy Festiwal Sztuk  

w Tibilisi – Gruzja, gdzie Chór zdobył nagrody w trzech kategoriach:  

- muzyka akademicka 

- folklor 

- muzyka popularna 

 

  8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 

 
Analiza pionowa bilansu 
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Stan na 

31.12

Wskaźniki 

struktury
Stan na 31.12

Wskaźniki 

struktury

2017 Bieżący rok 2018 Bieżący rok

A. Aktywa trwałe 5 463,50 15,8% 4 839,10 15,7%

B. Aktywa obrotowe 29 207,98 84,2% 25 916,38 84,3%

B.III Inwestycje krotkoterminowe 29 194,65 84,2% 25 903,05 84,2%

34 671,48 100,0% 30 755,48 100,0%

A. Fundusze własne 14 171,48 40,9% 30 224,12 98,3%

A.IV Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 14 171,48 100,0% 30 224,12 100,0%

A.IV Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,0% 0,00 0,0%

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 500,00 59,1% 531,36 1,7%

B.III Zobowiązania krotkoterminowe 20 500,00 100,0% 531,36 100,0%

B.IV Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 - 0,00 -

34 671,48 100,0% 30 755,48 100,0%

0,00 -

Razem Aktywa

Suma pasywów

Poz. 

bilansu
Treść

C. Należne wplaty na fundusz statutowy 0,00 -

 
Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat 

L.p. Treść 2017 % 2018 % 
 rok  rok 

1. Przychody z działalności statutowej 47 900,90  99,1% 79 588,58  99,27% 

2. Koszty działalności statutowej 30 468,88  89,18% 42 994,94  86,08% 
3. Zysk (strata) z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub 

ujemna) (A-B) 17 432,02  36,39% 36 593,64  45,98% 

4. Koszty administracyjne 3 587,05  10,50% 6 929,23  13,87% 

5. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B) 0,00  0,00% 300,00  0,37% 

6. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,03  0,00% 0,00  0,00% 

7. Przychody finansowe 437,42  0,90% 281,46  0,35% 

8. Koszty finansowe 110,88  0,32% 21,75  0,04% 
9. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 14 171,48  29,58% 30 224,12  37,98% 

10. Wynik finansowy ogółem (I+J) 14 171,48  29,58% 30 224,12  37,98% 

  W tym:         

  Ogółem przychody 48 338,32  - 80 170,04  - 

  Ogółem koszty 34 166,84  - 49 945,92  - 

 

Lubin,12 marca 2019 r.   

…………………………… 
                            (sporządził) 

      ………………………………. 

 

      ………………………………. 

 

      ………………………………. 

      
 

………………………………. 

  

      ………………………………. 

 

      ………………………………. 

               
(podpisy w imieniu jednostki)

 


