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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 2.511,35 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 2 878,36 

2 Rachunek lokat 39 966,90 

Razem 42 845,26 
  

b) Fundusz statutowy 
 

Na dzień bilansowy Fundusz statutowy  wyniósł 67.513,01 zł.  
 

c) Wynik finansowy 
   

W 2019 roku wynik finansowy roku bieżącego to –17.351,56 zł.  
 
4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów: 
 
Lp. Źródło przychodów Kwota 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności  96 261,11 

  Składki członkowskie 42 995,00 

  Dotacje zagraniczne  51 822,30 

  Darowizny osób fizycznych 1 443,81 

2. Przychody z odpłatnej działalności  5696,55 

3. Pozostałe przychody 852,64 

Razem 102810,30 
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5) Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów. 
 
Lp. Rodzaj kosztów Kwota 

1. Koszty nieodpłatnej działalności  85 338,54 

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

39 839,61 

  Międzynarodowy Dzień Tłumacza 13 005,58 

  Pozostałe koszty statutowe 9 159,68 

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

5 245,57 

  Koszty oddziałów 4 503,66 

  
Warsztaty translatorskie - finansowane przez Ministerstwo Kultury w 
Szwecji - dotacja 2019/2020 

4 036,87 

  Warszawskie  Targi Książki  3 811,57 

  Nagroda Lwa Hieronima 3 019,74 

  Koszty działalności członkowskiej 2 048,59 

  Członkowstwo w Baltic Writers' Council (BWC) 667,67 

2. Koszty odpłatnej działalności  7 747,95 

3. Koszty pozostałe (ogólne, administracyjne i finansowe) 27 075,37 

Razem 120 161,86 

 
 
 
6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 
W 2019 roku Fundusz Statutowy nie zmienił się. 
 
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, 30.06.2020 r. 
 
 


