
INFORMACJA DODATKOWA 

ZA ROK 2017 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: 

 

1. Nazwa, siedziba i adres oraz nr KRS: 

 

Stowarzyszenie „MOC RADOŚCI” w Jodłówce 

Jodłówka 274 

32-765 Rzezawa 

KRS 0000665533; REGON 366661169; NIP 8681968183 

 

2. Czas trwania działalności jednostki: 

 

27.02.2017 (dzień wpisu do KRS) - nadal 

 

3. Okres objęty sprawozdaniem: 

 

Rok 2017 – 27.02.2017-31.12.2017  

 

4. Zasada kontynuacji działania:  

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności. 

 

5. Zasady (polityka) działalności: 

 

Zasady (polityka) rachunkowości zostały ustalone i przyjęte Uchwałą Nr 1/2018 z dnia 

21.03.2018 r. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy do 

sprawozdań za rok 2017. 

 

 

II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1. Informacja 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: 

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.  

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: 

Nie dotyczy. 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

 

Nie dotyczy. 

 

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 tytułem składek członkowskich i dotacji pochodzących ze 

środków publicznych: 

 

1) Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00 zł 

2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00 zł 

3) Przychody z pozostałej działalności statutowej: 700,00 zł, w tym: 

a) Składki członkowskie: 600,00 zł, 

b) Darowizny: 100,00 zł 

4) Przychody finansowe (odsetki bankowe): 0,12 zł. 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów: 

 

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów.  

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

 

Fundusz statutowy zwiększa wynik finansowy. Fundusz statutowy przeznaczony jest na 

pokrycie straty z działalności stowarzyszenia w latach przyszłych. 

 

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: 

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  

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: 

Nie dotyczy. 

       

Jodłówka, 21.03.2018 r. 

Sporządził: Małgorzata Gicala 

       ………………………………………… 

         Zarząd 


