
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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
  
  FTK nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

II

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
 
FTK nie udziela kredytów członkom organów administrujących,  zarządzających i nadzorujących, 
a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

III

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
    FTK nie posiada środków trwałych 
    FTK wykorzystuje skumulowany wynik finansowy (gdy jest dodatni) na     
    sfinansowanie przyszłych projektów

Na majątek organizacji na dzień 31 grudnia 2017 roku składały się:
1) Aktywa trwałe: -brak
2) Aktywa obrotowe razem: 3577,27
    w tym:
   - środki finansowe w kasie: 814,44 
   - środki finansowe na rachunku bankowym: 2742,18 
   - należności: 20,65
   
3) Pasywa – Fundusz Własny: 3232,64
    w tym:
   - zysk (strata) z lat ubiegłych:1566,38
   - zysk (strata) roku bieżącego:1666,26
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
   - zobowiązania: 344,63

IV

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:
    Dotacje Urzędu Dzielnicy Wawer: 15000,00 na koncerty i 10000,00 na Paradę Niepodległości
    Darowizna (dotacja) celowa na koncert Dixielanders: STOART 2000,00 i WSH Fala 2000,00
    Inne darowizny od osób fizycznych i prawnych 3294,00
    Przychody z 1% 2135,80
    FTK nie pobiera składek członkowskich

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
    Struktura kosztów:
    Koszty Koncertów sfinansowane z dotacji: 15 000,00; 
    z innych środków: 1 213,78, w tym z 1%: 873,60, z darowizn: 340,18
    Koszty Parady sfinansowane z dotacji: 10 000,00; z innych środków: 1 639,32, w tym z 1%: 1262,20, z 
darowizn: 377,12
    Koszty koncertu Dixielanders sfinansowane z dotacji: 4 000,00, z innych środków: 0,00
    Koszty administracyjne (sfinansowane wyłącznie z darowizn): 910,44
   (Koszty administracyjne wyniosły łącznie 920,04 zł, ale bank zwrócił nam prowizję 9,60 zł).

VI

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
    FTK nie posiada takiego funduszu, jedynie środki obrotowe będące skumulowaną wartością zysków i strat 
od początku istnienia organizacji. W bilansie do roku 2017 część zysków/strat z lat ubiegłych wykazywana była 
jako "fundusz podstawowy". Na "Kapitał (Fundusz) Własny" składały się ponadto: zyski/straty z lat ubiegłych i 
zysk/strata z roku bieżącego Jest to zaszłość historyczna. Stan ten będzie zmieniony od początku roku 
bilansowego 2018. Poczynając od bilansu za 2018 rok "Kapitał (Fundusz) Własny" będzie wyłącznie sumą 
zysku/straty z lat ubiegłych i zysku/straty z roku bieżącego.

VII

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 1% podatku otrzymane w 2017 r.      2 135,80 zł
Pozostałość z 1% z 2016 r.                 0,00 zł
Łączna kwota z 1% podatku         2 135,80 zł 

Środki finansowe pozyskane z 1% odpisu podatkowego zostały w całości wykorzystane na realizację zadań 
statutowych:
na Falenickie Koncerty Letnie wydatkowaliśmy z 1%:         873,60 zł
na Wawerską Paradę Niepodległości wydatkowaliśmy z 1%:     1 262,20 zł

VIII

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.
Na koniec 2017 roku FTK miało zaległość podatku PIT w kwocie 341,46  zł. Zaległość ta została już 
uregulowana.
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