
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

brak zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych

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 udzielono kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Organizacja nie ma należności i zobowiązań długoterminowych

1) W ciągu roku obrotowego nie nastąpiły zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wartość środków
trwałych
na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł
Stowarzyszenie nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.
2) Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3) Stowarzyszenie nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
4) Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli.
7/ Wynik finansowy: 13091,15 zł.
8) Stowarzyszenie nie utworzyła rezerw.
9) Stowarzyszenie nie dokonało odpisów aktualizujących wartość należności.
10) Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych.
11) Rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.
13) Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

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

działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 124771,17

działalność odpłatna pożytku publicznego: 197585,12

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 109566,33

koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 198312,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

pozyskanie składek od nowych członków na działalność szkoleniową

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

Uzyskane przychody w z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, stan na początekroku sprawozdawczego: 1015,00
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Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:  działalność o charakterze pożytku
publicznego obejmująca: dbałość o wysoką rangę zawodu tłumacza przysięgłego; współtworzenie zasad etyki zawodowej i dbałość o ich
przestrzeganie jak również upowszechnianie wiedzy o roli tłumacza przysięgłego w realizacji prawa człowieka do rzetelnego procesu, dbanie o
finansowe i prawne interesy członków Towarzystwa, organizowanie pomocy koleżeńskiej członkom PT TEPIS, wydawanie opinii na temat
jakości tłumaczenia specjalistycznego zgodnie z przyjętym regulaminem, podejmowanie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z
instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

brak czynników mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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