
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

Brak zobowiązań.

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

Brak 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 przychodów:

-składki członkowskie - 372,00zł

- darowizny od osób fizycznych   10 979,00zł

- darowizna 1%   1 155,20zł

- dotacja Komendy Głównej PSP  1 800,00zł

- dotacja Urzędu Gminy Stryszawa   1 600,00zł

-część przychodu z konta 845  rozliczenie międzyokresowe przychodów   6 900,00zł

 

RAZEM   22 806,20zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w 2018r

- zużycie materiałów i energii  w tym: 9 238,45zł

-materiały biurowe  520,00zł

-energia  1 555,94zł

-art. spożywcze 705,89zł

- materiały budowlane  166,80zł

- mundury  4 180,00zł

- wyposażenie kuchni  2 109,82zł

 

usługi obce w tym: 1 353,14zł

-opłaty pocztowe 72,47zł

-usługi telefoniczne 731,55zł

-wywóz śmieci 72,00zł

        Druk: NIW-CRSO



-pozostałe usługi 477,12zł

Amortyzacja   7 513,38zł

składki na rzecz innych OSP   450,00zł

udział w manewrach   150,00

Razem koszty bilansowe 18 704,97zł

Koszty uzyskania przychodu po odjęciu dotacji z UG wynosza  17 104,97zł

dochód bilansowy wynosi     4 101,23

dochód podatkowy wynosi 5 701,23zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania 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

Kwota darowizny 1%  w  ysokości  1155,20zł została przeznaczona na wspólfinansowanie zakupu hełmów  5 szt oraz 6 kpl. ubrań
specjalnego.

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

Data sporządzenia: 2019-01-26

Data zatwierdzenia: 2019-02-09

Biuro Obrachunkowe Aniela Bąk 
ul. Wiklinowa 3 
34-323 Ślemień

1. Szwed Adam prezes zarządu 
2. Pieczara Jarosław – skarbnik 
3. Karcz Artur – wiceprezes 
4. Rzepka Michał - naczelnik 
5. Hereda Jacek – zastępca naczelnika 
6. Szwed Adam Henryk – sekretarz 
7. Hereda Tomasz – gospodarz 
8. Kwaśny Tadeusz – członek zarządu 
9. Siwiec Krystyna – członek zarządu

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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