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
Stowarzyszenie nie posiada żadnych 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
Stowarzyszenie 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
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.
Stowarzyszenie przeznacza wynik finansowy na realizację celów statutowych w kolejnym roku.
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
Suma przychodów
37032,79
Przychody z działalności nieodpłatnej ogółem
22216,89
w tym:
przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5597,80
przychody ze źródeł publicznych ogółem
16517,00
w tym ze środków Instytutu Muzyki i Tańca
16517,00
pozostałe przychody
102,09
Przychody ze źródeł prywatnych ogółem
9715,90
w tym:
składki członkowskie
150,00
darowizny od osób fizycznych
9565,90
Przychody z działalności odpłatnej
5100,00
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Suma kosztów działalności statutowej
32008,10
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
26908,10
w tym finansowane z:
dotacji IMiT dla zadania "Muzyka tradycyjnych orkiestr dętych"
3500,00
dotacji IMIiT dla zadania "Szkoła Tradycji Ambasady Muzyki Tradycyjnej" 13017,00
środków "1%"
składek członkowskich
darowizn od osób fizycznych - działanie Ambasada Muzyki Tradycyjnej
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
w tym:
koncerty muzyki tradycyjnej w placówkach edukacyjnych i kulturalnych
warsztaty muzyki tradycyjnej w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej
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414,75
174,37
9801,98
5100,00
3700,00
1400,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2018 roku fundusz statutowy uległ zwiększeniu o zysk osiągnięty w latach 2016-2017, w łącznej wysokości 7185,85 zł. Głównym źródłem
zysku były wpłaty z tytułu "1%", które stowarzyszenie kumulowało z myślą o remoncie lokalu Ambasady Muzyki Tradycyjnej.
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
Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
5597,80
Koszty sfinansowane ze środków 1%
414,75
w tym:
utrzymanie lokalu Ambasady Muzyki Tradycyjnej
330,00
wkład własny w zadanie "Muzyka tradycyjnych orkiestr dętych - Orkiestra ze Zdziłowic" 13,20
wkład własny w zadanie "Szkoła Tradycji Ambasady Muzyki Tradycyjnej"
45,93
hosting stron internetowych stowarzyszenia
25,62
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
Stowarzyszenie nie prowadzi i nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Dochody są wolne od podatku od osób prawnych na
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku od osób prawnych /Dz.U. 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn.zm./
Stowarzyszenie nie przewiduje zmiany sposobu pozyskiwania środków na finansowanie swej działalności.
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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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