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INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 ZA 2019 ROK

          WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR Z SIEDZIBĄ
W LESZNIE PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO NR 37

 I.  Wielkopolski Związek Chórów   i Orkiestr  nie posiada żadnych zobowiązań z
tytułu  dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie . Nie ma zobowiązań dotyczących

               emerytur oraz jednostek powiązanych .

         II. Jednostka nie udziela kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających  i nadzorujących, ani nie zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju .

        III. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 15 007,40 zł i obejmują :

- środki  pieniężne w kasie i na rachunku bankowym   15 007,40 zł

Kapitał /fundusz/ własny na dzień 31.12.2019 roku wynosi 6 324,99 zł i składa się :
- z funduszu statutowego w wysokości                                    4 775,37 zł
- z ujemnego wyniku finansowego  w wysokości -  1 549,62 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą   8 682,41  zł i dotyczą :
- zobowiązań z tytułu dostaw  8 862,41  zł

        IV. Informacja o strukturze przychodów i kosztów

              Przychody z działalności statutowej na dzień 31.12.2019 roku wyniosły
73 761,00 zł z czego:
-  składki członkowskie 14 255,00 zł
- dotacje na 3 projekty         13 200,00 zł

                 w tym
                 Święto Pieśni Patriotycznej 3 000,00 zł

Wlkp. Święto Pieśni 9 000,00 zł
 Warsztaty artystyczne 1 200,00 zł

- częściowa odpłatność uczestników           46 306,00 zł

Koszty działalności statutowej wyniosły         61 932,00 zł  z czego :
- koszty realizacji 3 projektów  jw.        13 200,00 zł
- koszty realizacji projektów częściowo
odpłatnych Święto Pieśni Patriotycznej

               Wlkp. Święto Pieśni, Festiwale Muzyki ,   44 424 24 zł
- koszty pozostałej działalności statutowej                 4 307,76 zł

Koszty ogólnego zarządu na 31.12.2019 roku wynosiły 10 279,44 zł
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne w 2019 roku w jednostce nie wystąpiły

Przychody finansowe na dzień 31.12.2019 roku wyniosły  0,06 zł

             Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
Koszty rodzajowe realizacji zadań statutowych i zarządu w 2019 roku
były następujące :

             Koszty rodzajowe                             2019 rok

                                                                                           72 211,44 zł

- zużycie materiałów i energii      11 248,14 zł
- usługi obce   40 345,11 zł
- wynagrodzenia   15 052,00 zł
- koszty podróży służbowych 4 828,19 zł
- pozostałe koszty 738,00 zł

V. Wynik finansowy netto – zysk roku  obrotowego 2019 wynosi 1549,62 zł
 Nadwyżka przychodów nad kosztami po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania

            zwiększy fundusz statutowy

VI. Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie nie posiada statusu
organizacji pożytku publicznego .

       VII.     Jednostka nie posiada udziałów i akcji własnych.  Po dniu bilansowym nie
wystąpiły szczególne zdarzenia mające wpływ na pozycje bilansowe

                  Leszno 28.03.2020 r.


