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a   

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016r. 
 
Ustęp 1. Informacje i objaśnienia do bilansu : 
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 

końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji i umorzenia.  

 
Wartości niematerialne i prawne    - licencje na programy komputerowe 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2016 Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2016 

Wartość początkowa 

 
3.225,00               2.000,00 0,00 5.225,00 

Umorzenie 3.225,00 2.000,00 0,00 5.225,00 

                                                                                                                               

 Środki trwałe 

 

Grupa rodzajowa Stan na 01.01.2016 Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2016 

1.Grunty i prawo wieczystego 

użytkowania  148.896,96 0,00 0,00 148.896,96 

2.Budynki, lokale  i budowle 5.436.182,18 173.581,54 0,00 5.609.762,72 

3.Maszyny i urządzenia techniczne 148.725,90 4.402,00 5.628,00 147.499,90 

4.Środki transportu 40.882,50 0,00 0,00 40.882,50 
5.Pozostałe środki trwałe 235.469,74 18.052,67 5.390,00 248.132,41 

Ogółem  6.010.157,28 196.036,21 11.018,00 6.195.175,49 

 

b)umorzenie i wartość netto                                                                                                              

Grupa środków trwałych Stan na 01.01.2016 Zwiększenie 

 

 

Zmniejszenie Stan na 31.12.2016  

1.Grunty i prawo wieczystego 

użytkowania  0,00 0,00 

0,00 

0,00 

2.Budynki, lokale i budowle 1.175.481,93 137.090,37 0,00 1.312.572,30 

3.Maszyny i urządzenia techniczne  

 

              

128.947,00 10.396,12 

 

        5.628,00 128.947,00 

4.Środki transportu 40.882,50 0,00 0,00 40.882,50 

5.Pozostałe środki trwałe 193.801,88 29.502,83 5.390,00 193.801,88 

Ogółem  1.539.113,28 176.989,32 11.018,00 1.705.084,67 

      
1.2 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie wystąpiły 

 

1.3 kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich 

odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie wystąpiły 

 

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:  -nie dotyczy 

 

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu: -nie dotyczy. 

 

1.6.Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych 

dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy 
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1.7.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

Treść Stan na 01.01.2016 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2016 

Odpisy aktualizujące 

wartość należności z 

tytułu opłat za czesne 

22.966,09 1.326,00 9.190,93 15.101,16 

 

1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w 

tym uprzywilejowanych 

Kapitał własny Stowarzyszenia powstał ze składek, darowizn, subwencji oraz wypracowanych zysków 

 

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 

zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia 

zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

W Stowarzyszeniu występuje wyłącznie kapitał podstawowy.  

Zmiany stanu kapitału przedstawiały się następująco : 

-stan na dzień 01.01.2016r.                               3.642,771,51zł 

-zwiększenie o nadwyżkę – zysk za 2015r.         192.599,87zł 

-stan na dzień 31.12.2016r.                               3.835.371,38zł 

 

1.10. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: 

-Zarząd proponuje przeznaczyć zysk za 2016r. na zwiększenie kapitału własnego Stowarzyszenia 

 

1.11.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują 

 

1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych na dzień bilansowy, przewidywanych 

umową okresie spłaty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: 

- kredyt w rachunku bieżącym   

- kredyt w Getin Banku – do kwoty 1.251.200,00zł zabezpieczenie na hipotece nieruchomości  

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie do kwoty 1.500.000,00zł zabezpieczenie na hipotece nieruchomości 

 

 

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

 

A) Rozliczenia międzyokresowe czynne :        5.740,56 zł 

- polisy ubezpieczenia majątku                   2.341,49 zł 

              - pozostałe informatyczne                            3.399,07 zł 

       B)   Rozliczenia międzyokresowe bierne :       48.794,99 zł 

              - projekt Renovabis                                    46.794,99 zł 

              - pozostałe projekty                                      2.000,00 zł 

 

1.15.W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego 

powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część 

długoterminową i krótkoterminową – nie dotyczy 

 

1.16.Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także 

wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz 

charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w 

    

Lp 
Zobowiązania wobec 

banków z tytułu kredytów 
do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat 

BO BZ BO BZ 

1. 
Pozostałych jednostek:    

  a) kredyty i pożyczki            136.104,40 136.104,40 976.988,96 865.858,40  
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zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – nie występują 

 

1.17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według 

wartości godziwej: 

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej 

wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym — wartość godziwą 

wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów 

finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i 

koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego. 

- nie występują 

 

 

 

Ustęp 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 
 

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:        

Lp. Treść 2015r. 2016r. Zmiany 

1. Przychody z działalności statutowej – składki 

członkowskie 

1.932,28zł 2.325,00 (+) 392,72zł 

2. Wpisowe 35.452,00zł 33.488,60       (-)  1.963,40zł 

3. Darowizny finansowe – zbiórki publiczne 10.724,99zł 11.933,50 (+) 1.208,51zł 

4. Przychody z tytułu wpływu 1% podatku 22.785,15zł 16.368,43 (-) 6.416,72zł 

5. Przychody ze sprzedaży usług : 

a)czesne                          

b)wynajem pomieszczeń   

1.776.012,41zł 

1.666.532,90zł 

109.479,51zł 

1.763.255,43 

1.589.374,80 

173.880,63 

(-) 12.756,98zł 

(-) 77.158,10zł 

(+) 64.401,12zł 

6. Przychody ze sprzedaży w stołówkach i sklepikach 318.278,39zł 358.866,40 (+) 40.588,01zł 

7. Dotacje na pokrycie kosztów placówek oświatowych 3.505.985,86zł 3.628.136,77 (+)  122.150,91zł 

 Ogółem przychody 5.671.171,08zł 5.814.374,13zł (+) 143.203,05zł 

 

2.2.W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 

wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: rachunek zysków i strat sporządzany jest w 

wariancie porównawczym. 

 

2.3.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie występują 

 

2.4.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują 

 

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

zaniechania w roku następnym – nie dotyczy 

 

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od  

   wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 

- wyliczenie ustalenia podatku dochodowego przedstawiono w załączniku nr 1 

 

2.7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym- nie występują 

 

2.8.Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku 

obrotowym – nie dotyczy 

 

2.9.Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy 

wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy 

 

2.10.Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie – nie wystąpiły 
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Ustęp 3. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy 

przyjęte do ich wyceny – operacje w walutach obcych nie wystąpiły 

 

 
Ustęp 4.Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych 

(jeśli rachunek przepływów jest sporządzony metodą bezpośrednią należy dodatkowo 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). 
- przedstawiono w załączniku nr 2. 

 
Ustęp 5. Informacje o: 

 
5.1. 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: 

- nie dotyczy 

 

5.2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 

stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: 

- nie wystąpiły  

 

5.2.a. osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z 

nią powiązanej :  - nie wystąpiły 

 

5.3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe: 

 

Stan i struktura w roku obrotowym 

 

    

Lp

. Wyszczególnienie 

Przeciętne 

zatrudnienie 2015r. 

Przeciętne 

zatrudnienie 2016r. 

1. Nauczyciele 63,80 65,29 

2. Pozostali pracownicy 33.41 33,35 

6. Ogółem 97,21 98,64 

    

 

 

5.4.Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących  (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy: 

Lp. Wyszczególnienie 2015r 2016r 

1. Dyrektor Stowarzyszenia 18.287,00 50.420,78 

2. Dyrektor administracyjno - ekonomiczny   51.197,00 54.000,00 

 

 

5.5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających, nadzorujących albo administrujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków 

oprocentowania i terminów spłaty: - nie wystąpiły 

 

5.6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym 

lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

5.6.1. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 

-    cena określona w umowie na badanie sprawozdania finansowego wynosi 6.000,00.netto 

 5.6.2. inne usługi nie wystąpiły. 

 
Ustęp 6. Istotne zdarzenia: 
6.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego, w tym rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty: w 2017r. otrzymano duplikaty faktur za usługi 

wykonane w 2014r. Koszty z lat ubiegłych wynoszą 8.662,00zł. 

6.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu 

finansowych: - nie wystąpiły 

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz 
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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 własnym:  - nie wystąpiły 

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok 

obrotowy: nie wystąpiły 

 
Ustęp 7. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych: 
  Nie dotyczy  

 
Ustęp 8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie : 

-nie dotyczy 

 
 Ustęp 9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis 

tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje. Oraz wskazania, czy sprawozdanie 

finansowe zawiera korekty z tym związane : 

-nie dotyczy  

 
Ustęp 10. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej 

oraz wyniku finansowego : 
 

1. Koszty poniesione w 2016r.  : 

Lp. Wyszczególnienie 2015r. 2016r. Zmiana 

1. Amortyzacja 174.477,64 178.989,39 (+) 4.511,75 

2. Zużycie materiałów i energii 779.228,06 704.323,24 (-) 74.904,82 

3. Usługi obce 621.435,66 437.041,93 (-) 184.393,73 

4. Podatki i opłaty 40.448,91 39.791,87 (-) 657,04 

5. Wynagrodzenia 3.439.985,53 3.491.288,95 (+) 51.303,42 

6. Ubezpieczenia społeczne 611.917,82 640.206,32 (+) 28.288,50 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 39.552,41 23.147,68 (-) 16.404,73 

 Koszty ogółem 5.707.046,03 5.514.789,38 (-) 192.256,65 

 

2.Na zysk na działalności podstawowej w kwocie 299.584,75zł miały wpływ następujące czynniki  : 

a)wpływy z tytułu opłat czynszowych,  

b)zmniejszenie kosztów opłat za media, 

c)zmniejszenie kosztów usług zewnętrznych 

 

3. Należności krótkoterminowe dotyczą : 

a)opłat z tytułu czesnego                                                    30.065,91zł 

b)bieżących rozrachunków z odbiorcami i dostawcami    15.428,36zł 

c)należności z tytułu opłat czesnego na które utworzono odpis aktualizujący w wysokości 15.101,16zł 

 

5.Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą : 

a)otrzymanych wpłat na poczet czesnego       18.668,63zł  

b)zobowiązań wobec dostawców                    47.886,03zł 

c)dostaw niefakturowanych                             32.932,94zł 

d)zobowiązań z tytułu składek ZUS                         0,00zł 

e)zobowiązania z tytułu podatku VAT              4.563,00zł 

 

6.Fundusze specjalne dotyczą : 

a)ZFŚS                               1.082,26zł 

b)Funduszu stypendialny          0,00zł 

-stan na 01.01.2016r.                                                      2.651,26zł 

-zwiększenie funduszu stypendialnego w 2016r.         22.192,00zł / darowizny 9.867,00zł, stypendium PRM 1.032,00zł, 

odpis na utworzenie funduszu w ciężar kosztów Zarządu 8.641,74zł/  

-wypłacone stypendia socjalne                               (-)    6.260,00zł    

-wypłacone stypendia naukowe                             (-)   14.900,00zł  
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Załączniki : 

1)ustalenia podstawy opodatkowania  

2)objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

 

 

Cieszyn, dnia 11.03.2017r.                                                        Zarząd  

 

       

                 
Sporządził:                                                     
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Załącznik nr 1 

 

Ustalenie podatku dochodowego za 2016r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Przychody podatkowe 5.875.041,04 

2. Koszty podatkowe 5.604,544,08 

3. Dochód 270.496,96 

4. Dochód podlegający zwolnieniu 270.496,96 
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Załącznik nr 2 

Objaśnienie do rachunku przepływów pieniężnych : 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 

01.01.2016 

Stan na 

31.12.2016r. 

Zmiana 

1. Zapasy 12.010,91 3.754,43 (+) 8.256,48 

2. Należności krótkoterminowe 75.207,86 45.649,25  (+) 29.558,61 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 95.300,00 105.254,86 (+) 9.954,86 

4. Rozliczenia międzyokresowe 1.365,73 

56.733,99 

5.740,56 

48.794,99 

 

(-) 4.374,83 

(-) 7.939,00 

(-) 12.313,83 

5. Spłata kredytu 1.113.093,36 1.001.962,80 (-) 111.130,56 

6. Błąd lat ubiegłych 0,00 8.662,00 (-) 8.662,00 

 

Sporządziła: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


