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
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
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
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
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych.
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 działalności
statutowej
przekierowanie 1% podatku
darowizny
SUMA

18 997,10
1 200,00
20 197,10 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Realizacje celów statutowych organizacji
w tym:
Bilet dla dentysty (wyjazd do Kliniki w 2
Kathmandu)
673,58
16
Vacuklav do gabinetu dentystycznego
500,00
Zaawansowane szkolenie dla dentysty 6
przyjmującego w klinice
000,00
6
Materiały dentystyczne
399,39
Prowadzenie strony informacyjnej o
306,27
Tybecie
Przekazanie datków dla więźniów
9
politycznych i ich rodzin w Tybecie
526,00
41
SUMA
405,24
zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego
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
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przychody z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
przekierowanie 1% podatku

koszty z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych

18
997,10

0

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
Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Stowarzyszenie wydatkuje na dwa
główne programy:
„Niewidzialne kajdany”, pomoc dla byłych więźniów politycznych i rodzin skazanych w Tybecie – 8326 zł (+
1200 pochodzące z innych darowizn)
prowadzenie Kliniki Stomatologicznej w Katmandu –31 572,97 (wykorzystując w 2018 roku środki
zgromadzone na koncie bankowym w latach ubiegłych)
oraz stronę informacyjną o Tybecie – 306,27.
Stowarzyszenie nie ma żadnych kosztów zarządu i administracyjnych (nie wynajmujemy biura, nie wystawiamy
umów o dzieło, umów zleceń, nie obciążają nas żadne rachunki telefoniczne, taksówki itp., koordynatorzy
projektów nie pobierają wynagrodzenia): każdą złotówkę przeznaczamy na realizację celów poszczególnych
programów.
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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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