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INFORMACJA DODATKOWA  
 
Informacje uzupełniające do bilansu: 

 
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. 
 
Ogólna kwota zobowiązań na dzień bilansowy to 46,88 zł. 

 
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. 

 
Nie wystąpiły. 
 

3) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach 
 

a) Inwestycje krótkoterminowe 

Lp. Środki pieniężne Kwota w PLN 

1 Rachunek bieżący 95.875,17 

  
b) Fundusz statutowy 

 
Na dzień bilansowy Fundusz statutowy  wyniósł 67 513,01 zł.  
 

c) Wynik finansowy 
   

W 2018 roku wynik finansowy roku bieżącego to -10.881,40 zł. Ujemny wynik finansowy 
jest związany z zaliczeniem kwoty 39.487,78 zł niewydatkowanych w 2018 roku środków  
z dotacji do rozliczeń międzyokresowych przychodów.  Niewydatkowana kwota dotacji  
otrzymanej w czerwcu 2018 roku od Ministerstwa Kultury Szwecji, zgodnie z zasadą 
współmierności przychodów i kosztów w 2019 roku zostanie zaliczona do przychodów 
statutowych, równolegle do finansowanych z niej wydatków.  

 
4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów 
W 2018 roku głównym źródłem przychodów Stowarzyszenia były składki członkowskie.  

Lp. Źródło przychodów Kwota 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności  47 788,12 

  Składki członkowskie 38 375,04 

  Dotacja Ministerstwo Kultury - Szwecja 9 000,00 

  Darowizny osób fizycznych 413,08 

2. Przychody z odpłatnej działalności  6 755,28 

3. Pozostałe przychody 0,00 

Razem 54 543,40 

 

5) Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów. 
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Lp. Rodzaj kosztów Kwota 

1. Koszty nieodpłatnej działalności  49 873,81 

  Koszty działalnosci członkowskiej 1 932,45 

  
Warsztaty translatorskie - finansowane przez Ministerstwo Kultury w 
Szwecji - dotacja 2018/2019 

9 000,00 

  
Warsztaty translatorskie - finansowane przez Ministerstwo Kultury w 
Szwecji - dotacja 2017/2018 

24 250,00 

  
Członkowstwo w Conseil Europeen des Associations  de Traducteurs 
Litteraires (CEATL) 

4 855,39 

  Członkowstwo w Baltic Writers' Council (BWC) 1 916,60 

  Nagroda Lwa Hieronima 3 885,21 

  Warszawskie Targi Książki 1 440,00 

  Pozostałe koszty statutowe 2 594,16 

2. Koszty odpłatnej działalności  9 359,67 

3. Koszty pozostałe (ogólne, administracyjne i finansowe) 6 191,32 

Razem 65 424,80 
 
 
6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 
Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 16 czerwca 2018 roku, zysk za 
2017 rok (14.888,32 zł)  oraz niepodzielony zysk za lata poprzednie (52.624,69 zł) w łącznej kwocie: 
67.513,01 zł został przeznaczony na zasilenie Funduszu Statutowego. 
 
7) 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 nie ma statusu organizacji pożytku publicznego i nie uzyskuje przychodów z tytułu 
1%. 
 
8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 
 
Brak. 
 
Warszawa, 10.06.2019 r. 
 
 


