Informacja dodatkowa
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytulu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo
Towarzystwo nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem
oprocentowania, gIÓwnych 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
Towarzystwo nie udziela kredytów człoiikom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancj i i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek Towarzystwa skladają się:
1 813'02

1) Aktywa trwałe
2) Aktywa obrotowe
- Zapasy
- środki finansowe w kasie

46 573,08
0'00
63'02

- środki finansowe na rachunku bankowym

41 464,03

- należności

5 046'03
0'00
44 871,44

- należne wpłaty od fundatorów
3) Pasywa - Fundusz Własny
- fundusz statutowy:
-zysk (strata) z lat ubiegłych:
-zysk (strata) roku bieżącego:
4) Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy
- zobowiązania
-przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)
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60 911,63
-24 437,15

8 396,96
3 514,66
3 514,66
0'00
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4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródel, 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 tytulu skladek członkowskich i dotacji pochodzących
ze środków publicznych

Przychody Towarzystwa im. Witolda Lutoslawskiego w 2017 roku
•

•

z tytułu otrzymanych dotacji:

- Ministerstwo Finansów i Dziedzictwa Narodowego

235 000'00

- Urząd Miasta st. Warszawy

255 000,00

- Fundacj a PZU

48 000'00

• STOART

30 000,00

Z tytułu podpisania umowy o współorganizacji
6 255,58

z Ambasadą Austrii
•

z otrzymanych darowizn na cele statutowe

42 560,00

•

ze sprzedaży biletów na koncerty

13 351,85

•

ze składek członkowskich

2 260,00

•

z wpłat uzyskanych z urzędów skarbowych -1%

1 489'10

•

ze sprzedaży książek -działalność odpłatna opp

1 576'80

•

wpływy z odsetek bankowych

373'96

•

pozostałe przychody operacyjne

210'80

636 078,09

RAZEM PRZYCHODY

Informacje o strukturze poniesionych kosztów
•

Koszty realizowanych projektów z dzialalności
555 897,10

statutowej

•

Koszty biura zarządu

57 554,88

W tym:
o

Koszty wynagrodzenia pracownika etatowego

18 000,00

o Koszty dotyczące zus

7 064,78

o

Koszty obsługi księgowej

3 600,00

o

Koszty czynszu i najmu powierzchni reklamowej

8 704'02

o

Koszty materiałów i energii elektiycznej

1 895,36

o

Koszty pocztowe i bankowe

1 770'59

o

Usługi informatyczne i telekomunikacyjne

2 532,41

o

Pozostałe koszty zarządu
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13 987,72
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•

Koszty odpłatnej dzialalności pożytku publicznego

13 499,45

w tym:

o

Koszty targów książki

o

Koszty związane ze sprzedażą biletów

147,60

13 351,85

727,49

•

Koszty finansowe

•

Pozostałe koszty operacyjne

2,21

627 681,13

RAZEM KOSZTY

8. Nadwyżka przychodów nad kosztami w działalności odpłatnej wynika z
rozciągniętego ponad jeden rok budżetowy zadania, w ramach którego te koszty i
przychody powstawały.
Przychód powstały w roku 2017 jest zrównoważony kosztami działalności odpłatnej w
latach ubiegbrch.

9. 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.

Towarzystwo na dzień 31.12.2017 r. zatrudniało j.edną osobę z tytułu umowy o pracę.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.
Zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.
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