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;
Jednostka nie zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również
z dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
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;
Jednostka nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
AKTYWA
Środki trwałe nie występują.
Należności długookresowe – kaucja za lokal
Należności krótkookresowe – należności z tytułu dostaw i usług
Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunku bankowym
PASYWA
- wynik finansowy za lata poprzednie
- wynik finansowy za rok obrotowy
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług
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 nieodpłatna działalność statutowa
Przychody odpłatna działalność statutowa
Przychody działalność gospodarcza
Przychody finansowe

706257,73
24 171,34
205 720,54
403,16

Pozostałe przychody operacyjne

25 800,58

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty statutowe
Dotacja MSZ
Grant Funduszu Wyszehradzkiego
Wydawanie czasopisma "Res Publica Nowa”
Koszty działalności odpłatnej
Koszty działalności gospodarczej
Koszty ogólnego zarządu
Koszty z operacji finansowych
Pozostałe koszty operacyjne

837 838,31
50 502,20
66 583,41
38 420,38
49 618,53
11 835,69
79 106,11
416,03
98 093,53

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.
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;
Organizacja nie otrzymała środków z 1%
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.
Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w
wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie
kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na
sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie
niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie
bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych
danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę.
Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu
finansowym za rok 2020

