
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

ad. 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:
 -grunty ; zmiany nie wystąpiły
 -budynki i lokale ; zmiany nie wystąpiły
 -urządzenia techniczne i maszyny; zmiany nie wystąpiły
 -inne środki trwałe; zmiany nie wystąpiły.
 ad.2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście : nie dotyczy
 ad.3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;  nie dotyczy
 ad.4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli; nie dotyczy
 ad.5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych; nie dotyczy
 ad.6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 
zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu)    
          własnym; zmiany nie wystąpiły
 ad.7) propozycja co do sposobu podziału zysku ; uchwałą zgromadzenia członków przeznacza się na 
działalność statutową lat następnych
 ad.8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; zmiany nie wystąpiły
 ad.9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;zmiany nie 
wystąpiły
 ad.10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat ; 16.358,68 zł
c) powyżej 3 lat do 5 lat;  nie wystąpiły
d) powyżej 5 lat; 96.748,5 zł
11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;162.643,70zł dotacje do 
rozliczenia w roku przyszłym
12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju); 96.748,50 zł 
pozostały do spłaty kredyt na zakup siedziby Stowarzyszenia(także lokalizacji Zespołu Szkół)
13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;
      nie dotyczy

II

ad.1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów; całość przychodów zrealizowano w kraju, w tym 809.040,30 zł to przychody z 
działalności statutowej, a 276.183,72 zł z działalności gospodarczej.
 ad.2) Stowarzyszenie rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym.
 ad.3) wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe; nie dotyczy
 ad.4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; nie dotyczy
 ad.5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej ...; - nie wystąpiły
 ad.6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym  
... ; nie dotyczy 
 ad.7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania; nie dotyczy
 ad.8), ad.9), ad.10); nie dotyczy/*nie wystąpiły.

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny. 
-   nie dotyczy.

IV

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:2017-06-30

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku 
gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić 
uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w 
przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. 
 - Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów.

V

V
ad.1) charakter i cel gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie ... - nie 
wystąpiły; 
ad.2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ...  - nie 
wystąpiły; 
ad.3) przeciętne zatrudnienie 14 osób w tym 5 osób administracja i 9 osób nauczyciele ZSS w Dziwnowie; 
ad.4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 
charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi 
emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu - nie wystąpiły; 
ad.5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ... - nie wystąpiły;
ad.6) p. a) b) c) d)  - nie wystąpiły.

VI

ad,1) informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w 
roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny - nie wystąpiły; 
ad,2) informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły; 
ad.3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny - nie wystąpiły;
ad.4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy- nie dotyczy.

VII

ad.1) informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, - nie dotyczty; 
ad.2) informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi; - nie dotyczy;
ad.3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w 
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie dotyczy; 
ad.4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego ... - nie dotyczy; 
ad.5) informacje o: a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe - 
nie dotyczy; 
ad.6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, 
których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie 
dotyczy.

VIII

W całości nie dotyczy.
IX

W dającej się perspektywie czasowej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działności Stowarzyszenia.

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.
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