
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

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów nie posiada żadnych zobowiązań finansowych jak również 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

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 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 składają się środki na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w kasie.
Kwota na rachunku podstawowym wynosi 28414,20 PLN; na rachunku pomocniczym 1% - 1032,33 PLN oraz środki pieniężne w kasie w
kwocie - 1713,48 PLN.

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

Struktura zrealizowanych przychodów w roku 2018:

I. przychody z działaności odpłatnej - 22 200,00 PLM

II. Pozostałe dofinansowania na działaność statutową - 168 734,70 PLN w tym:

1. Dotacje i dofinansowania - 151 799,26 PLN w tym:

a) dofinansowania - 75 048,00 PLN

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów - 75 000,00 PLN

- darowizny od osó fizycznych - 48,00  PLN

b) dotacje - 76 474,06 PLN

- Województwo Wielkopolskie - 20 000,00 PLN

- KLON-JAWOR - 30 000,00 PLN

- Województwo Wielkopolskie "Konkurs Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa" - 26 474,06 PLN

2. Wpłaty z tytułu odpisu 1% - 277,20 PLN

III. Pozostałe przychody - 16 935,44 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura zrealizowanych kosztów w roku 2018:

Koszty działaności statutowej w roku 2018 wynosiły 154 166,77 PLN:

1. Koszty niedopłatnej działaności statutowej pożytku publicznego - 88 270,91 PLN,

2. Koszty odpłatnej działaności pożytku publicznego - 28 826,40 PLN,

3. Koszty Zarządu - 36 035,93 PLN

4. Pozostałe koszty operacyjne - 1 033,53 PLN

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów nie tworzy 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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pozytku publicznego. Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ooraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działaność charytatywna ; podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostającyh bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy; działaność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działaności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji;upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; upowszechnianie i
ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagających rozwójdemokracji; pomocy ofairom katastrof, klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działania na rzecz integrcaji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; działaności wspomagającej
techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 roku. poz.873) w zakresie
realizacji, określonych ustawą zadań publicznych. Przedmiot działaności statutowej organizacji pozytku publicznego: nieodpłatna działaność
statutowa w zakresie działności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana; działaność organizacji
profesjonalnych; pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania; wydawanie książek ; działaność związana ze sportem, pozostała; pozostałe
formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

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

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-05-16

Aleksandra Lewandowska-Robak

Ireneusz Niewiarowski - prezes 
Sławomir Królak - skarbnik 
Grażyna Jałgos - Dębska 
Barbara Czachura 
Stanisław Kaszyk 
Alfred Frydrychowicz 
Stanisław Lawera 
Adam Radłowski 
Feliks Januchta

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

        Druk: NIW-CRSO
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