
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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.

II

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.

III

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

   Na majątek organizacji składają się : 
     
  1. Aktywa trwałe                                                                0.00 

  2. Aktywa obrotowe       
      - zapasy                                                                         0.00
      - środki finansowe w kasie                                            106.19
      - śrogki finansowe na rachunku bankowym                   2312.98
      - należności                                                                     0.00
      - należne wpłaty od fundatorów                                         0.00

   3. Pasywa - Fundusz Własny
      - fundusz statutowy                                                          0.00
      - zysk (strata ) z lat ubiegłych                                      2400.86
      - zysk (strata)  roku bieżącego                                        -50.48

   4. Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy
      - zobowiązania                                                              100.00
      - przychody przyszłych okresów(dotacje na rok przyszły)      0.00

IV

Druk: MPiPS



4.  Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem  ich źródeł, w tym w szczególności 
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek 
      członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

     Przychody :
   
      > składki członkowskie                                                      1420.00 
      > otrzymane darowizny                                                     3400.00
      > otrzymane dotacje                                                         9210.00
          w tym :
          - przychody Gmina Miasta Wejherowo                             5500.00
          - przychody Dotacja Starostwa Powiatowego                    1500.00           
          - przychody Dotacja PFRON                                            2210.00
 
      > odsetki otrzymane                                                               0.03
      
      Razem przychody                                                             14030.03

V

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

     > Koszty realizacji  zadań statutowych (dotacje), w tym :               9210.00
        - koszty zadania Gmina Miasta Wejherowo                                  5500.00
       -  koszty zadania Dotacja Starostwa Powiatowego                        1500.00
       - koszty zadania Dotacja PFRON                                                 2210.00
   
     > Koszty działań statutowych nieodpłatnych
       - finansowane z własnych środków                                             2587.42                 
       - koszty Tłusty Czwartek                                                             200.00

     > Koszty administracyjne ,  w tym :                                             2083.09
        - zużycie materiałów                                                                  352.29
        - usługi obce                                                                             370.80
        - podatki i opłaty                                                                         40.00
        - doradztwo prawne  i rachunkowe                                             1320.00       

     Razem  koszty                                                                           14080.51

    A. Przychody podatkowe                                                              14030.03       poz. 39 CIT-8

      A1. w tym : dotacje (wolne od podatku )                   9210.00                          poz. 25  CIT-8/0              
 
    B. Koszty                                                                                    14080.51
      B1. w tym : koszty związane z dotacją                      9210.00

    C. Koszty podatkowe (B-B1)                                                           4870.51      poz. 45 CIT- 8

    D. Dochód (A-C)                                                                             9159.52     poz. 49 CIT-8 

    E. Dochód wolny od podatku                                                            9210.00     poz. 54 CIT-8

    F. Dochód przeznaczony na cele statutowe (D-C)                                 -50.48

       Działalność w roku 2017 zamknęła się wynikiem ujemnym   - 50.48 zł.
VI

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
   
      Wartość funduszu nie zmieniła się.

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

VII

7. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego 

     Posiada

VIII

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sutyacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy , w tym dodatkowe informacje i ojaśnieinia wymienione w 
załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

   Nie występują.
IX

X
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