
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

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu nie ma żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe PWIN
opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu nie udziela zaliczek i 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

Uzupełnienie informacji o aktywach i pasywach

 

1. Dane o aktywach

 

          AKTYWA ZA 2018 R.

 

AKTYWA TRWAŁE:  ………………………………………………….  252.763,86 zł:

Rzeczowe aktywa trwałe: …..……………………….………………  252.763,86 zł.

 

AKTYWA OBROTOWE:  …………………………….…….……….  269.515,53 zł:

I.   Zapasy:  ………………………………………………….......….…..…  128.993,10 zł,

II.  Należności krótkoterminowe:  ………………………………      6.248,50 zł,

III. Inwestycje krótkoterminowe:  ……………………….……...  134.273,93 zł:

     – Środki pieniężne:  ………………………………………………  134.273,93 zł.

 

AKTYWA RAZEM - SUMA BILANSOWA:  ……………….  522.279,39 zł.

 

2. Dane o pasywach

 

          PASYWA ZA 2018 R. 

 

FUNDUSZ WŁASNY:  ……………………….……..….........................................................  514.681,73 zł:

I.   Fundusz statutowy:  ………………………………….…..............................…....……......  374.160,02 zł,

IV. Zysk (strata) netto: ………………………..………………………………..…….........…...…  140.521,71 zł:

     – Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia):  …………...  140.521,71 zł,

 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:  ………..……..……..….       7.597,66 zł:

III. Zobowiązania krótkoterminowe:  ……………………..……………………....……..…       7.597,66 zł.

 

PASYWA RAZEM - SUMA BILANSOWA:  …………………….………………......….  522.279,39 zł.

        Druk: NIW-CRSO



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

Wykazywane w sprawozdaniu w finansowym przychody ogółem za 2018 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego
w Przemyślu wynoszące 288.061,15 zł, w szczególności obejmują:

 

A. DOTACJE I GRANTY NA DZIAŁALNOŚĆ:  232.007,06 zł.

1. Dotacje celowe pochodzące z instytucji budżetu centralnego i innych źródeł publicznych (162.904,00 zł) na zadania zlecone, w tym: na
programy badawcze, edukacyjne, wydawnicze, działalność biblioteki Instytutu ekspertyzy naukowe wyniosły w szczególności:

1) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” na realizację
projektu: „Pozostali poza niepodległą Ojczyzną. Polacy na Ukrainie w warunkach sowieckiego totalitaryzmu 1918-1991”. (umowa nr
0115/NPRH7/H11/86/2018): dotacja w kwocie 145.600,00 zł;

2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018” na
realizację projektu pt.: „Opór przeciwko okupantom. Tajne nauczanie w latach 1939-1944 na terenie Przemyśla i powiatu
przemyskiego” (umowa nr 4/WDA-II_2018): dotacja w kwocie 17.304,00 zł.

2. Dotacje (granty) celowe pochodzące z fundacji polskich oraz zagranicznej (69.103,06 zł), w szczególności:

1) Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie - grant instytucjonalny na 2018 r. z programu „Demokracja w Działaniu” (wniosek nr 23583):
dotacja w kwocie 30.000,00 zł;

2) Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie – dofinansowanie zadania „Dokumentowanie życia społecznego Polaków i
Ukraińców w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939” w ramach projektu „Polacy i Ukraińcy - wspólnota losów”:
dotacja w kwocie 15.000,00 zł;

3) Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy na realizację projektu pt. „Deutsche und polnische Minderheitsakteure der
Sowjetisierung in der ukrainischen Provinz, 1923-1929. Eine kritische Quellenedition”: część środków grantowych na listopad i
grudzień 2018 r. w kwocie 24.103,06 zł.

B. PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 50.291,80 zł.

1. Składki członkowskie: 4.000,00 zł;

2. Darowizny osób fizycznych na cele naukowe PWIN: 14.260,00 zł;

3. Sprzedaż publikacji własnych PWIN: 30.024,40 zł;

4. Wpłaty z 1% podatku: 2.007,40 zł.

 

C. INNE PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 5.762,29 zł.

– Pozostałe przychody: 5.762,29 zł.

Ogólne przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2018 rok wyniosły: 288.061,15 zł.

D. UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O PRZYCHODACH

1. Przychody ogółem:  ………………………….…..…………………………….…...…  288.061,15 zł.

2. Przychody z działalności statutowej: …………….….……….…….........…  282.298,86 zł.

3. Przychody z działalności pożytku publicznego: .………................…  282.298,86 zł.

    I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: ……  252.274,46 zł.

   II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:  ………..    30.024,40 zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne:  ...........................................................      5.762,29 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok koszty działalności PWIN w Przemyślu wyniosły 147.539,44 zł.

 

W szczególności koszty te obejmowały wydatki poniesione na realizację następujących zadań:

        Druk: NIW-CRSO



1) projekt: „Pozostali poza niepodległą Ojczyzną. Polacy na Ukrainie w warunkach sowieckiego totalitaryzmu 1918-1991” – z dotacji
celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (umowa
nr 0115/NPRH7/H11/86/2018);

2) projekt: „Opór przeciwko okupantom. Tajne nauczanie w latach 1939-1944 na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego” – dotacja
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018” (umowa nr
4/WDA-II_2018);

3) zadanie „Dokumentowanie życia społecznego Polaków i Ukraińców w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939” w ramach
projektu: „Polacy i Ukraińcy - wspólnota losów” – dotacja Fundacji Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie;

4) projekt pt. „Deutsche und polnische Minderheitsakteure der Sowjetisierung in der ukrainischen Provinz, 1923-1929. Eine kritische
Quellenedition” – dotacja z uniwersytetu Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy;

5) działalność instytucjonalna PWIN – grant instytucjonalny Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie z programu „Demokracja w
Działaniu”.

 

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O KOSZTACH

KOSZTY OGÓŁEM:  ………………………..….…………………………......................……….….  147.539,44 zł.

1. Koszty działalności statutowej: ………….…………….……....................…….......….  147.018,44 zł:

2. Koszty działalności pożytku publicznego:  .………...........................................  147.018,44 zł:

    I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:  …....................……    51.456,46 zł:

       – Amortyzacja: …………………………………………………………...….....................…......      4.336,40 zł,

       – Zużycie materiałów i energii: …………………………………............……..........……      4.480,36 zł,

       – Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: .....    36.282,23 zł,

       – Pozostałe koszty:  …………………………………………………….....….......…………….      6.357,47 zł;

   II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:  …….………....….………    95.561,98 zł:

       – Amortyzacja: ……………………………………………………….….…....……….….........…      8.053,31 zł,

       – Zużycie materiałów i energii: …………………………………..………….………........      8.320,67 zł,

       – Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: ....    67.381,28 zł,

       – Pozostałe koszty:  ……………………………………………………...........………........…    11.806,72 zł;

3. Pozostałe koszty operacyjne: ……………………………….………...................…..….          521,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu działalność statutową i organizacyjną prowadzi na zasadach stowarzyszenia. W związku
z tym też działalność Instytutu jako organizacji pozarządowej typu „non-governmental organisation” w żadnej mierze nie jest nastawiona na
zysk. Zgodnie z § 9 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu PWIN opiera się głównie na pracy społecznej swoich członków a realizacja celów działalności
odbywa się na zasadzie „non-profit” oraz „non for profit”. W związku z tym źródłem zwiększenia funduszu statutowego jest każdorazowo
(corocznie – jeżeli zaistnieje) ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2018 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami w kwocie 140.521,71 zł dlatego wykazano ją
w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. Nadwyżka ta w całości przeznaczony została na cele działalności statutowej Instytutu zwiększając
fundusz statutowy, do wykorzystania w 2019 roku, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z NPRH 2018-2023.

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

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu w dniu 22 lipca 2003 r. wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS:
0000168339.

Od dnia 30 listopada 2012 r. posiada też status organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

W związku z powyższym w 2018 roku PWIN uzyskał przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w ogólnej kwocie
2.007,40 zł.

        Druk: NIW-CRSO



Środków pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane zostały na cele pożytku publicznego związane z
działalnością naukową Instytutu.

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

PWIN nie posiada żadnych udziałów (akcji) własnych, ani żadnych innych.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym: w bilansie oraz rachunku zysków i strat (rachunku wyników) wynik finansowy (dochód) za 2018 rok
z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu był dodatni i wyniósł 140.521,71 zł.

 

WYNIK FINANSOWY (wygenerowany dochód) za 2018 r.: .....  140.521,71 zł.

 

ZYSK z działalności statutowej: ………………………..……........……...….  135.280,42 zł;

ZYSK z działalności operacyjnej: ……………………………….………...….  135.280,42 zł;

ZYSK brutto: ………………………………………….……………………………….....  140.521,71 zł;

ZYSK netto: …………………………………………….……….……………………......  140.521,71 zł.

 

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu działalność statutową i organizacyjną prowadzi na zasadach stowarzyszenia. W związku
z tym też działalność Instytutu jako organizacji pozarządowej typu non-governmental organisation w żadnej mierze nie jest nastawiona na
zysk. Zgodnie z § 9 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu PWIN opiera się głównie na pracy społecznej swoich członków a realizacja celów działalności
odbywa się na zasadzie non-profit oraz non for profit. Każdorazową, corocznie – tą ewentualną – nadwyżkę przychodów nad kosztami
przeznacza na swoją działalność statutową. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2018 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w
sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2018 r., który w całości, tj. w kwocie
140.521,71 zł, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2019, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z
NPRH 2018-2023..

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

mgr Ryszard T. ŁAMASZ - Kierownik Biura PWIN
dr Stanisław STĘPIEŃ - Prezes Zarządu PWIN 
dr inż. Aleksander KOLAŃCZUK - Wiceprezes 
dr Anna SICIAK - Sekretarz

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

        Druk: NIW-CRSO


	Informacja dodatkowa

