Sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r.
TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH

Informacja dodatkowa za 2019 rok
TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH

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;
Na dzień bilansowy, Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych.
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;
W roku objętym sprawozdaniem, Jednostka nie udzieliła żadnych kredytów i
nie wypłaciła żadnych zaliczek.
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Aktywa trwałe, należności długoterminowe, z czego:
Kaucja za lokal

2 000,00 zł
2 000,00 zł

Aktywa obrotowe, towary, z czego:
Materiały naukowe

1 942,90 zł
1 942,90 zł

Aktywa obrotowe, należności krótkoterminowe, z czego:
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
Rozrachunki z tytułu należności publiczno-prawnych
Pozostałe rozrachunki

3 991,52 zł
82,37 zł
3 490,40 zł
418,75 zł

Aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, z czego:
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych
Gotówka w kasie

39 221,72 zł
38 977,87 zł
243,85 zł

Aktywa obrotowe, krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe, z czego:
Koszty domen internetowych

486,25 zł
486,25 zł
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Należne wpłaty na fundusz statutowy, z czego:
Należne wpłaty

5 000,00 zł
5 000,00zł

Przeksięgowanie
Stan na 01-01wyniku
2019 r.
finansowego za
rok 2018

Fundusz własny, z
czego
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat
ubiegłych
Zysk (strata) netto

Wynik
finansowy
roku 2019

Stan na 31-12-2019

52 362,43 zł

- -22178,70 zł

30 183,73 zł

10 000,00 zł

-

-

10 000,00 zł

-

-

-

-

48 697,52 zł

-6 335,09 zł

-

42 362,43 zł

(-6 335,09 zł) -22 178,70 zł

-22 178,70 zł

-6 335,09 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
krótkoterminowe, z czego:
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
Rozrachunki z tytułu należności publiczno-prawnych
Pozostałe rozrachunki

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, rozliczenia
międzyokresowe:
Środki „Projekt Rolny z programu FiR”
Niewykorzystane środki w ramach Konkursu „Młody Ekonomista”
Rozliczenia międzyokresowe bierne

2 650,34 zł
1 287,17 zł
927,29 zł
435,88 zł

19 808,32 zł
15 698,96 zł
3 445,16 zł
664 ,20 zł
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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;
Przychody działalności statutowej, z czego:
Przychody z tytułu realizowanych programów, w tym m.in.:

65 988,96 zł
16 479,25 zł

Konkurs „Młody ekonomista”

8 554,84 zł

Projekt „Problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

7 924,41 zł

Darowizny
Składki członkowskie
Środki niewydatkowane w latach poprzednich, wykazywane
uprzednio w pasywach jako „Rozliczenia międzyokresowe”,
który pokryły bieżącą działalność statutową
Przychody z działalności gospodarczej

1 750,00 zł
26 749,06 zł

21 010,65 zł
20 000,00 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej, z czego:
Konkurs „Młody ekonomista”
Projekt „Problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”
Produktywność gospodarek
Działania w regionach
Konferencja Blockchain

Koszty działalności gospodarczej
Koszty zarządu

18 971,03 zł
8 554,82 zł
7 924,41 zł
1 066,20 zł
1 402,00 zł
23,60 zł
2 000,00 zł
87 044,63 zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Jednostka posiada zadeklarowany Fundusz 10 000,00 zł który pozostał
niezmieniony w stosunku do roku poprzedniego.
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;
Nie dotyczy

3

Sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r.
TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH

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, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku
nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.
W ocenie Zarządu, nie ma danych które nie są wymienione w pkt. 1-7 a które
mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy Jednostki.
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