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
Towarzystwo nie udzielało żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową
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
Towarzystwo nie udzielało członkom organom zarządzającym i nadzorującym żadnych kredytów ani zaliczek finansowych.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych
zasad rachunkowości:
a) Środki trwałe wyceniono w bilansie na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie naliczone
do dnia bilansowego;
b) Krótkoterminowe aktywa obrotowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości nominalnej powiększone o odsetki
naliczone do dnia bilansowego;
c) Fundusze własne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości nominalnej
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 w roku bilansowym wynoszą 127 841,27 zł i pochodzą głównie z wpłat członków:
1. Składki członkowskie
2. Dotacje
3. Darowizny oraz 1% podatku
4. Przychody finansowe

97 342,72 zł
12 000,00 zł
6 824,00 zł
74,55 zł

5. Pozostałe przychody od członków 11 600,00 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą w 2018 r. 125 831,16 zł i powstały z:
1. Koszty dzierżawy jezior

32 160,31 zł

2. Koszty zarybiania i odłowów

34 613,78 zł

3. Organizacja imprez sportowych

23 095,15 zł

4. Koszty administracyjne

15 777,96 zł

5. Zakup paliw
6. Pozostałe koszty

5 167,70 zł
15 016,26 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Druk: NIW-CRSO

Fundusz statutowy wykorzystywany jest głównie na pokrycie kosztów związanych z zarybianiem jezior oraz dzierżawą jezior od Wód Polskich.
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
Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 roku. W roku sprawozdawczym z tytułu 1% podatku od osób
fizycznych uzyskało kwotę 6 824 zł. Całą kwotę wydano na zakup materiału zarybieniowego wpuszconwego do jezior na których
Towarzystwo gospodaruje.
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
Towarzystwo sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wykazane w rachunku zysków i strat koszty wynikają z
prowadzonej ewidencji analitycznej i syntetycznej.
Na dzień bilansowy nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Towarzystwa.

Data sporządzenia: 2019-03-22
Data zatwierdzenia: 2019-03-23
mgr.Joanna Bera-Michalik

Zbigniew Sitko

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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