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
Stowarzynie Tak Niewiele nie posiada zobowiazań finansowych,długów, gwarancji, poreczeń, zobowiazań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie.
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
Stowarzynie Tak Niewiele nie posiada zaliczek i kredytów udzielonych członkom organow administrujacych, zarządzajacych i nadzorujacych ze
wskazaniemoprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a takze zobowiazań
zaciągnietych w imieniu tytułem gwarancji i poreczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla kazdej kategorii.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa trwałe:
2017r - 0,00 brak aktywów trwałych
2018r. - 28 000,00 - aktywa trwałe pozyskane w 2018r., w tym rzeczowe aktywa trwałe:
- 14 000,00 zł zakup kontenera mieszkalnego z częsciowym wyposazeniem dla podopiecznego Stowarzyszenia Tak Niewiele
- 14 000,00 zł zakup garażu na cele statutowe/ przechowywanie pozyskanych darów/.
Aktywa obrotowe - inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne
2017r. - 15 777,11
2018r. - 5 929,83
Zobowiązań oraz rezerw na zobowiazania Stowarzyszenie nie posiadało zarówno w roku obrotowym 2017 jak i w roku 2018.
Aktywa razem
2017r. - 15 777.11
2018r - 33 929,83
Stowarzyszenie Tak Niewiele nabyło razem z garażem w 2018 r. grunt użytkowany wieczyście.
Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
Pasywa razem
2017r.- 15 777,11 zł
2018r.- 33 929,63 zł
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 z działalnosci statutowej

101 425,75

w tym:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 101 425,75
w tym:
Przychody z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego- 6583,40
Druk: NIW-CRSO

darowizny pieniężne 94842,35
Przychody z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych- 94842,35
od osób fizycznych- 49,789,48
od osób prawnych - 45052,87
Przychody z tytułu dotacji i darowizn celowych ze środków publicznych, unijnych, grantów -0,00
Przychody z tytułu składek członkowskich - 0,00
Przychody z tytułu działalności odpłatnej - 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności statutowej 95495,92
koszty nieodpłatnej działalności statutowej- 58671,16
koszty pozostałej działalności statutowej -36824,76
koszt promocji- 1313,86
Koszty utrzymania Stowarzyszenia (opłaty lokalowe i eksploatacyjne, media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wody,
materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa inne opłaty itp.)- 9892,72
Koszt zakupu garażu z gruntem użytkowania wieczystego na cele statutowe stowarzyszenia - 14.000,00
Koszt zakupu kontenera mieszkalnego dla podopiecznego Stowarzyszenia Tak Niewiele - 14. 000,00
Koszty związane z wypłatą wynagrodzenia- 2120,75
Koszty związane z zakupem żywności, leków, sprzętu rehabilitacyjnego, mebli, zabawek, artykułów szkolnych,mebli, sprzętu AGD, RTV ,
materiałów budowlanych, opłaceniem usług leczniczo-rehabilitacyjno-terapeutycznych itp. osobom potrzebujacym,podopiecznym
stowarzyszenia - 54 168,59

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie TAK Niewiele nie posiadało w 2018r. funduszu statutowego.

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
Przychód z tytułu 1% -6583,40
Sposób wydatkowania
912,00 zł - zakup opału podopiecznym Stowarzyszenia Tak Niewiele.
186,50 zł - zakup kołder i poduszek podopiecznym Stowarzyszenia Tak Niewiele.
5484,89 zł - zostanie rozdysponowane w 2019 roku.
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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
W roku 2018 Stowarzyszenie Tak Niewiele na cele statutowe stowarzyszenia nabyło garaż własnościowy z gruntami użytkowania wieczystego
na kwotę 14 000,00 zł oraz kontener mieszkalny na użytek podopiecznego stowarzyszenia- 14 000,00. Wydatek na łączną kwotę 28 000,00
zł.
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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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