Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Krakowskie Przedmieście 32 00-927 Warszawa
NIP 5252608991 Regon 360774524
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;
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu 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;
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji
i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3)

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na
rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2019 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
posiadało jeden rachunek bankowy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z saldem końcowym
w wysokości 8.522,33 zł.
Środki w kasie na koniec roku wynoszą 0 zł.
Pozycja „należności krótkoterminowe” obejmuje wystawioną i nieopłaconą do dnia
bilansowego notę księgową nr 23/2019 z dnia 20.12.2019 r. Nota ta została wystawiona na
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Śniadeckich w Bydgoszczy na kwotę 1.000 zł
z tytułu składki członkowskiej.
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w okresie sprawozdawczym zatrudniało pracowników
na podstawie umów cywilno-prawnych.
Wartość netto środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNP) na dzień

31.12.2019 wynosiła 0 zł.
Zobowiązania wobec dostawców na koniec roku 2019 wyniosły 0 zł.
Na dzień bilansowy Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych osiągnęło zysk w wysokości
7.165,44 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia w kolejnych
latach.
Rozliczenia międzyokresowe ujęte w pasywach to rozliczenia międzyokresowe przychodów,
na które składa się niezapłacona nota księgowa nr 23/2019 w wysokości 1.000 zł.
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 działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja projekt „Muzea uczelniane dla Niepodległej”

84.000,00 zł

- dotacja program „Koalicja dla Niepodległej” 20.000,00 zł
- IV Konferencja Naukowa Dziedzictwo Akademickie – zwrot kosztów 33.500,00 zł
- składki członkowskie instytucjonalne:

19.000,00 zł

- składki członkowskie (osoby fizyczne):

3.900,00 zł

- darowizna na cele statutowe 40.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty
pobranego podatku: 16,00 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
Nie występują

5)

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja projekt „Muzea uczelniane dla Niepodległej”: 112.500,00 zł, w tym:
sfinansowane z dotacji: 84.000,00 zł; finansowane ze środków własnych: 28.500,00 zł
- dotacja program „Koalicja dla Niepodległej”: 22.500,00 zł, w tym: sfinansowane
z dotacji: 20.000,00 zł; finansowane ze środków własnych: 2.500,00 zł
- IV Konferencja Naukowa Dziedzictwo Akademickie – zwrot kosztów 33.500,00 zł

- koszty finansowane ze składek 21.303,09 zł
- Koszty administracyjne: 3.447,47 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
Nie występuje
6)

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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;
Stowarzyszanie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

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 wystąpiły.

