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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych

instrumentów finansowych,  gwarancji  i  poręczeń  lub zobowiązań  warunkowych nie-

uwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpie-

czonych rzeczowo

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne

zobowiązania  finansowe  Stowarzyszenia  opisane  są  w  części:  3.  Uzupełniające  dane  o

aktywach i pasywach.

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów admi-

nistrujących,  zarządzających i  nadzorujących,  ze wskazaniem oprocentowania, głów-

nych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodza-

ju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie 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

a) Rzeczowe aktywa trwałe

- wartość początkowa – 20.962,13zł:

� urządzenie wielofunkcyjne Canon MF8360 o wartości brutto 2337,00zł,

� 3 MacBook Air 13 marki Apple o wartości brutto 16125,13zł,

� laptop Asus s56ca-x0124d o wartości brutto 2500,00zł.

- umorzenie – 20.962,13zł

- wartość netto – 0,00zł

b) Środki finansowe

Na dzień 31 grudnia 2019r. Stowarzyszenie posiada następujące środki pieniężne:

� Rachunek bankowy      15.276,75zł

� Kasa gotówkowa          164,16zł

Razem     15.440,91zł

c) Należności krótkoterminowe  0,00zł

d) Zobowiązania krótkoterminowe  0,00zł
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e) Wynik finansowy za rok obrotowy

Wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r. Wynosi     -1.104,39 i

stanowi nadwyżkę poniesionych kosztów nad osiągniętymi przychodami.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,

w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami

ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz

informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i  dotacji  pochodzących ze

środków publicznych

a) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 0,00zł

b) Przychody z odpłatnej działalności statutowej – 0,00zł

c) Przychody z pozostałej działalności statutowej – 0,00zł

d) Przychody z pozostałej działalności operacyjnej i finansowe – 13,10zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

a) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 0,00zł

b) Koszty odpłatnej działalności statutowej – 0,00zł

c) Koszty pozostałej działalności statutowej – 125,00zł

d) Koszty administracyjne – 1927,49zł

e) Koszty pozostałej działalności operacyjnej i finansowe – 65,00zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 1.746,20zł. 

W  trakcie  roku  obrotowego  zakończonego  31  grudnia  2019r..  fundusz  statutowy

Stowarzyszenia nie uległ zmianie.

7. Zatrudnienie

W ciągu bieżącego roku obrotowego Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie

umowy o pracę.
Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających w roku

sprawozdawczym wyniosły 0,00zł. 

8. Udzielone gwarancje i poręczenia

W  ciągu  bieżącego  i  poprzedniego  roku  obrotowego  Fundacja  nie  udzielała  gwarancji  i

poręczeń.

Białystok, 23.03.2020r.
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