
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za 2018r. 

 

  
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GAĆ 

 
  

1.Stowarzyszenie nie posiada długo-i krótkoterminowych zobowiązań finansowych.  

2.Stowarzyszenie nie udziela kredytów i pożyczek członkom organu zarządzającego  

i nadzorującego. 
3.Stowarzyszenie nie posiada rzeczowego majątku trwałego i nie wystąpiły zmiany w tym przedmio-

cie w 2018r. Stowarzyszenie realizuje inwestycję, ponoszone nakłady odnosi do czasu zakończenia jej 

na inwestycje długoterminowe. 

4.Stowarzyszenie użytkuje na podstawie umów użyczenia następujące środki trwałe: 

• na podstawie umowy użyczenia zawartej z Państwem Martą i Zbigniewem Sas  zam. 

Gać 268 użytkuje jeden z pokoi znajdujący się w budynku mieszkalnym położonym  

w Gaci pod numerem 268, w którym prowadzi biuro na okres nieoznaczony. 

• na podstawie zawartej z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP  

w Gaci na podstawie umowy użyczenia z dnia 28.05.2014r. dotyczącej nieodpłatnego 

użyczenia gruntu wraz z zabudowaniami użytkuje nieruchomość o powierzchni 

0,2393 ha, położonej w Gaci o numerze działki 1524/2, dla której została utworzona 

Księga Wieczysta nr PR1R/00044106/4 wraz z zabudową i parkingiem, w celu przy-

stosowania ich do utworzenia domu pogrzebowego z pomieszczeniami do przetrzy-

mywania zwłok oraz kaplicę do odprawiania ceremonii pogrzebowych.  

5.Dane dotyczące głównych pozycji przychodów osiągniętych w 2018r. oraz poniesionych 

kosztów przez Stowarzyszenie prezentują poniższe Noty nr 1-2: w 2018r. głównym źródłem 

przychodów były przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w szczególności ze skła-

dek członkowskich określonych statutem oraz darowizn pieniężnych osób fizycznych. 

Nota 1_Informacja o strukturze przychodów w 2018 r. – źródła i wysokość 

 
Wyszczególnienie 

Kwota 
2018r. 2017r. 

A. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  39.120,00 87.338,13 

I. Składki brutto określone statutem 690,00 660,00 

II. Inne przychody określone statutem 38.430,00 86.678,13 

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym: 38.430,00 86.678,13 

a) Darowizny na budowę kaplicy pogrzebowej 2.550,00 26.115,58 

b) Zb iórka publiczna na budowę kaplicy pogrzebowej 35.880,00 39.970,00 

c) Darowizny na cele statutowe 0,00 200,00 
d) Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności statutowej pożytku publicz-

nego 
0,00 20.392,55 

B. Przychody finansowe 2,81 2,52 

C. Pozostałe przychody 0,00 0,00 

RAZEM (A+B+C) 39.122,81 87.340,65 

Nota 2_Informacja o strukturze kosztów i zmianie w 2018r. 

 Wyszczególnienie 2018r. 2017r. 

I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 1.571,00 

II. Koszty działalności statutowej – koszty administracyjne 425,00 717,34 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 

3. Usługi obce 425,00 717,34 

4. Podatki i opłaty 0,00 0,00 

5. Wynagrodzenia 0,00 0,00 

6. Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00 

7. Pozostałe koszty 0,00 0,00 

III. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

 Razem 425,00 2.228,34 



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018r. 

 

  
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GAĆ 

 
  

6.Zmiany wartości funduszu statutowego przedstawia Nota nr 3. 

 
Nota nr 3 Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzy-

stania funduszu statutowego 

Fundusz statutowy Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

31.12.2017 

Stan na początek roku (BO) 0,00 0,00 

Zwiększenia, w tym z tytułu: 0,00 0,00 

zysk z roku ubiegłego 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym z tytułu: 0,00 0,00 

strata z roku ubiegłego 0,00 0,00 

Stan na koniec roku (BZ) 0,00 0,00 

 

7.Stowarzyszenie nie posiada statusu OPP i nie uzyskuje przychodów z tytułu 1% PIT. 

8.W wymienionych w pozycjach dodatkowych informacji i objaśnień, określonych w załącz-

niku nr 6 do ustawy o rachunkowości, ujęte zostały wszystkie istotne zdarzenia roku 2018 

dotyczące Stowarzyszenia. Inne zdarzenia mające wpływ na ocenę majątkowa i finansową nie 

wystąpiły w roku obrotowym ani w roku go poprzedzającym, względnie są one w warunkach 

jednostki nie istotne. 

 


