POLSKIE STOWARZYSZENIE GO
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019
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.
Nie dotyczy.
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.
Nie dotyczy.
3) Informacje uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Środki finansowe na rachunkach złotówkowych
Środki finansowe na rachunkach euro
Rozliczenia z dostawcami
Rozliczenia z odbiorcami
Należności od członków stowarzyszenia z tytułu zaliczek
Należności z tytułu podatku VAT
RAZEM AKTYWA
Zobowiązania wobec dostawców i usługodawców
Zobowiązania wobec członków stowarzyszenia
Fundusz statutowy
Strata z lat ubiegłych
Strata w bieżącym roku
RAZEM PASYWA

0,00
0,00
79.405.25
16.000,12
2475,48
2060,25
9293,56
13.714,00
122.948,66
3690,00
1708,47
162.415,65
–32.555,90
–12.309,56
122.948,66

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 z tytułu składek członkowskich
Przychody z tytułu wpisowego
Przychody z tytułu sprzedaży książek
Przychody z tytułu sponsoringu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne z wyceny waluty
RAZEM PRZYCHODY

3030,00
100,00
162,60
2000,00
0,68
11.210.94
16.504,22

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
Turniej GP Pomorza i Kujaw
Turniej KPMC w Korei
Liga Mistrzostw Polski
Letnia Szkoła Go
World Amateuer GO Championship
Warszawski Turniej Go
Pozostałe koszty działalności statutowej
Usługi obce
Pozostałe koszty operacyjne z wyceny waluty
RAZEM KOSZTY

1074,75
570,00
1800,00
750,00
1676,27
1800,00
6398,96
3376,21
11.367,59
28.813,78

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Nie dotyczy.
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.
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.
Nie dotyczy.

