
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, war¬tości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: ak¬tualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 
końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotych¬czasowej 
amortyzacji lub umorzenia.

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 – nie występują.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwa¬łych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

 – nie występują

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli

 – nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości no¬minalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych.

Stowarzyszenie nie tworzy kapitałów.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan koń¬cowy kapitałów (funduszy) 
zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy .

Lp.  Wyszczególnienie 
 Kwota w PLN

1.  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych  0,00
2.  Zysk netto 4 319,02 
3.  Proponowany podział zysku:
a)  pokrycie straty z lat ubiegłych
b) zwiększenie kapitału zapasowego
c) inne (np. darowizny) 
4.  Niepodzielony zysk 4 319,02

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na ko¬niec roku obrotowego.

Stowarzyszenie w roku 2015 nie dokonywało odpisów aktualizujących należności.

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,
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c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 lat.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe nie występują.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W Stowarzyszeniu nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwaran¬cji i poręczeń wobec jednostek 
powiązanych.

W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania warunkowe.
II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przycho¬dów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów – działalności statutowej

Przychody ogółem z podstawowej działalności statutowej, z czego: 25 144,51
Składki członkowskie 846,00
Dotacja z Urzędu Miasta Rzeszowa 3 000,00
Pozostałe przychody operacyjne 21 298,51
- dofinansowanie (Fundacja Bankowa im. M. Kantona, Fundacja Śnieżka) 5 700,00
- darowizny 9 150,00
- wpływy z 1% 6 448,51

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie wystąpiły. 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie wystąpiły. 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnym.

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym - nie wystąpiły. 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto.

Przychody uzyskane przez Stowarzyszenie w roku 2015 stanowią przychody wolne od podatku zgodnie z:
 
1. Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy - przeznaczone na cele statutowe 
lub inne cele wymienione w tym przepisie (art. 17 ust. 1 pkt 4a-4d, 4g-4u, 5, 5a, 26, 37, 39, 40, 42, 43, 45 i 46)
2. Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na 
cele statutowe
3. Dochody organizacji pożytku publicznego wolne na podstawie art. 17 ust.1 pkt 6c ustawy, w części 
przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

3.2.6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w warian¬cie kalkulacyjnym, dane o 
kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Wyszczególnienie 2015 rok
Amortyzacja 0,00
Zużycie materiałów i energii 1 773,98
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Usługi obce 18 946,51
Podatki i opłaty 55,00
Wynagrodzenia 0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
 
Pozostałe koszty rodzajowe 50,00
RAZEM 20 825,49

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizo¬wane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Stowarzyszenie nie posiada w roku obrotowym środków trwałych w budowie

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinanso¬we aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochro¬nę środowiska.

Stowarzyszenie nie ponosiło w roku obrotowym  i  nie planuje w roku następnym  nakładów na niefinansowe 
aktywa trwałe

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.
 
W Stowarzyszeniu w roku obrotowym nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym nie wystąpił podatek od operacji nadzwyczajnych.
III

Nie dotyczy

IV
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1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki.

Stowarzyszenie nie zawierało umów nieuwzględnionych w bilansie, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej i wynik finansowy w roku obrotowym.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 
rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub 
jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub 
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki 
lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorujące¬go 
lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub 
posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do 
pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
– wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczą¬ce poszczególnych 
transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat 
poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy jednostki.

Stowarzyszenie nie przeprowadzało transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Stowarzyszenie w roku 2015 nie zatrudniało osób na umowę o pracę. Zadania statutowe Stowarzyszenia 
realizowane są przez członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.

4. Informacje o 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.

Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzający i 
nadzorczych.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.
V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
Nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
Nie wystąpiły

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy
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Sporządzono dnia:2016-06-03

IX

Nie dotyczy
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