INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 R.
(załącznik do bilansu i rachunku zysków i strat)

A. INFORMACJE OGÓLNE:
1.

Stowarzyszenie ŻÓŁTY PARASOL z siedzibą 50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 38 zostało zarejestrowane w
dniu 05.11.2008 r. w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego otrzymując numer KRS: 0000317292
(sygnat.akt: WR.VI NS-REJ.KRS/18145/08/989).

2.

Stowarzyszenie utworzono na czas nieokreślony.

3.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

4.

Zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro, z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń:
Sporządzenie uproszczonego rachunku zysków i strat oraz bilansu,
Organizacja korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny.

5.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie w dalszej przyszłości. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.




6.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Charakterystyka stosowanych metod wyceny:
 Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne.
 Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne.
 Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich
wartości.
Wynik finansowy ustala się metodą kalkulacyjną, Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie
polskiej i wycenia je wg wartości nominalnej.

B. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
1. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek
powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie.
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie.

2. Kwota 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.
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organizacji administrujących, zarządzających i nadzorujących, a
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
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3. Informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku
braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też kapitału podstawowego, którą te udziały
(akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich
udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały
(akcje) reprezentują.
Stowarzyszenie nie posiada udziałów i akcji.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa:
 środki pieniężne w kasie
 środki pieniężne na rachunku bankowym
 należności publiczno-prawne
RAZEM:
Pasywa:
 zobowiązania krótkoterminowe
 wynik finansowy za 2018
RAZEM:

277,75
13 685,12
5 959,40
19 922,27
- 3 003,00
22 925,27
19 922,27

Przychody:
 Nieodpłatna działalność statutowa
 Odpłatna działalność statutowa
 Pozostała działalność statutowa
 Przychody finansowe
 Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM:
Koszty:
 Koszty pozostałej działalności statutowej
 Koszty odpłatnej działalności statutowej
 Koszty administracyjne
 Koszty finansowe
 Pozostałe koszty operacyjne
RAZEM:

330 429,64
77 540,00
8 122,49
496,03
32 769,78
449 357,94
280 471,58
75 744,11
37 626,52
450,48
32 139,98
426 432,67
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