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 nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ani wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
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
PWIN nie udzielał żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ani nie posiada żadnych
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA ZA 2017 R.: A. Aktywa trwałe: 250.374,15 zł, w tym: II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe: 250.374,15 zł. B.
Aktywa obrotowe: 153.712,42 zł, w tym: I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 131.149,48 zł; II. Należności krótkoterminowe:
14.546,56 zł; 1. Środki pieniężne: 8.016,38 zł. Aktywa razem - Suma bilansowa: 404.086,57 zł.

PASYWA ZA 2017 R.: A. Fundusz własny: 391.493,64 zł, w tym: I. Fundusz statutowy: 383.375,34 zł; IV. Zysk (strata) netto: 8.118,30 zł;
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia): 8.118,30 zł. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 12.592,93 zł, w
tym: III. Inne zobowiązania: 12.592,93 zł. Pasywa razem - Suma bilansowa: 404.086,57 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
Wykazywane w sprawozdaniu w finansowym przychody za 2017 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w
Przemyślu wynoszące 140.527,51 zł,szczególności obejmują:
1. Dotacje celowe instytucji budżetu centralnego i samorządowego (84.620,00 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: „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Społeczność polska na Ukrainie w latach 1917-1991” (umowa nr NPRH
0020/NPRH3/H11/82/2014): dotacja w kwocie 71.620,00 zł; (2) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w
ramach Programu Mecenat kulturalny – Wydawnictwa 2017 na realizację zadania publicznego pt.: „Unikalny dokument z I wojny
światowej „Dziennik” Heleny z Seifertów Jabłońskiej z lat 1914-1915”. (umowa nr DO-III.616.28.2017): dotacja w kwocie 13.000,00
zł.
2. Dotacja z fundacji zagranicznej, w szczególności: Fondation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL (Project nr 214) na
realizację projektu „Na wschodzie Ukrainy też mieszkali Polacy. Dokumentowanie życia społecznego Polaków na Wschodniej
Ukrainie w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939”. Dotacja w kwocie 14.000,00 zł.
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej oraz inne wpływy: 41.907,51 zł, w tym: (1) Składki członkowskie: 9.000,00 zł; (2)
Darowizny krajowych osób fizycznych na cele naukowe: 13.008,80 zł; (3) Sprzedaż publikacji własnych PWIN: 13.270,60 zł; (4) Wpłaty z
1% podatku: 1.778,00 zł; (5) Inne przychody: 4.850,11 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok wydatki z realizacji działalności PWIN w Przemyślu wyniosły 132.409,21 zł.
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W szczególności obejmowały one koszty realizacji następujących zadań: (1) projekt: „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Społeczność
polska na Ukrainie w latach 1917-1991” - dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w ramach Programu
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (umowa nr NPRH 0020/NPRH3/H11/82/2014); (2) zadanie publiczne pt.: „Unikalny
dokument z I wojny światowej „Dziennik” Heleny z Seifertów Jabłońskiej z lat 1914-1915” - dotacja Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Mecenat kulturalny – Wydawnictwa 2017 (umowa nr DOIII.616.28.2017) oraz (3) projekt „Na wschodzie Ukrainy też mieszkali Polacy. Dokumentowanie życia społecznego Polaków na
Wschodniej Ukrainie w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939” - dotacja fundacji zagranicznej: Fondation Lanckoronski
(Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL (Project nr 214).
Dane o kosztacH: Koszty ogółem: 132.409,21 zł:
B. Koszty działalności statutowej: 131.385,21 zł, w tym:
Koszty działalności pożytku publicznego: 131.385,21 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 49.908,13 zł, w tym:
– Amortyzacja: ……………………………………………………….….…....…………
– Zużycie materiałów i energii: …………………………………..……………….

408,94 zł,

4.340,95 zł,

– Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 31.386,40 zł,
– Pozostałe koszty: …………………………………………………….....………….
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: …….…….………

13.771,84 zł;

81.477,08 zł, w tym:

– Amortyzacja: ……………………………………………………….….…....…………
– Zużycie materiałów i energii: …………………………………..……………….

759,45 zł,

8.061,76 zł,

– Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 47.079,60 zł,
– Pozostałe koszty: …………………………………………………….....………….

25.576,27 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 2017 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami w kwocie 8.118,30 zł i wykazano w
sprawozdaniu finansowym za 2017 r. Nadwyżka ta w całości przeznaczony została na cele działalności statutowej Instytutu zwiększając
fundusz statutowy, do wykorzystania w 2018 roku.
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
W 2017 roku PWIN uzyskał przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w ogólnej kwocie: 1.778,00 zł.
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.
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Wykazany w sprawozdaniu finansowym: w bilansie oraz rachunku zysków i strat (rachunku wyników) wynik finansowy (dochód) za 2017 rok
z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu był dodatni i wyniósł 8.118,30 zł.
Wynik finansowy (wygenerowany dochód) za 2017 r.: 8.118,30 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 – ewentualną – nadwyżkę przychodów nad kosztami
przeznacza na swoją działalność statutową. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2017 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w
sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2017 r., który w całości, tj. w kwocie 8.118,30
zł, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2018.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-07-03

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

