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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018r. 

Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 
 

1. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu dłuŜnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  

2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, a takŜe nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 

i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3. Na aktywa obrotowe w punkcie "Inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na 

kontach bankowych.  

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: 

Tytuł 
Stan na 31.12.2018r. 

wartość 
brutto 

odpisy 
aktualizuj ące 

wartość netto 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6.288,33 0,00 6.288,33 
Razem 6.288,33 0,00 6.288,33 
Zobowiązania długoterminowe nie występują. 

4. Struktura przychodów: 
Tytuł Warto ść 

Przychody z działalności gospodarczej 128.464,13 
Przychody z działalności statutowej, w tym: 2.838.315,49 
    Składki członkowskie 3.200,00 
    Przychody z 1% podatku 664,60 
    Przychody określone statutem 2.834.450,89 
Przychody finansowe 9.616,11 
Pozostałe przychody operacyjne 65.808,56 
Ogółem przychody 3.042.204,29 

 

5. Struktura kosztów: 
Tytuł Warto ść 

Koszty realizacji działalności statutowej: 2.706.496,67 
Koszty administracyjne: 266.858,60 
Wartość sprzedanych materiałów i usług 63.889,94 
Koszty finansowe 1.863,60 
Pozostałe koszty operacyjne 1.027,09 
Ogółem koszty 3.040.135,90 

 

6. Zmiany w funduszu statutowym i funduszu rezerwowym: 

Treść Fundusz 
statutowy 

     Fundusz 
rezerwowy 
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Stan na początku roku obrotowego 0,00 674.492,71 

   Zwiększenia : 0,00 0,00 

       w tym z podziału wyniku z roku   
       ubiegłego 

0,00 0,00 

    Zmniejszenia: 0,00 0,00 

       w tym strata z lat poprzednich 0,00 0,00 

Stan na koniec roku obrotowego 0,00 674.492,71 
 

7. Przychody z działalności poŜytku publicznego w wysokości 1% podatku wykorzystano na 

wkład własny do projektu „Śladami Europy” Gry miejskie dla uczniów szkół średnich 

województwa śląskiego i opolskiego, „Akademia Dialogu i Tolerancji” warsztaty dla uczniów 

w wieku 13-19 lat województwa śląskiego i opolskiego, „Miasta demokratyczne” - warsztaty 

dla uczniów w wieku 13-19 lat województwa śląskiego i opolskiego oraz Festiwal 

niemieckich horrorów z muzyką na Ŝywo w kwocie 664,60zł. 
 

Opole, 26.03.2019r. 

 

        

 

 

Sporządził: 

Biuro Rachunkowe                                                             

Izabela Wawrzynek     …………………............................................. 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor Generalny 

Lucjan Dzumla            …………………................................................ 
 

Podpisy osób zatwierdzających: 
 

Prezes Zarządu Ryszard Galla    ….......................................................... 

 

Wiceprezes Zarządu Wiktor Pawlik      ….....………………................... 

 

Członek Zarządu Henryk Siedlaczek     ……........................................... 

 

Członek Zarządu Krzysztof Blau   …………….....……........................... 

 

Członek Zarządu Jan Hoppe  …................................................................. 

 


