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Dodatkowe informacje i obja5nienia do sprawozdania
2015r.

I. Wyja5nienia do bilansu.
l. Jednostka nie posiada/peci*#grunt6w w uz5rtkowaniu wieczystym.
2. Jednostka nie posiadageeia#Srodk6w trwalych, uZytkowanych na podstawie

um6w lbasingowych, najmu, itp.
3. Jednostka nie posiada/@ zobowi4zafi wobec bud2etu parlstwa lub

jednostki samorz4du terytorialnego z tytutu uzyskania praw wlasno5ci
budynk6w i budowli.

4. Fundusz statutowy wykazywany jest w wielkoSci wynikaj4cej z nie
wydatkowania zysku z lat ubieglych

5. Jednostka tworzy kapital zapasowy i/ lub kapital rezerwowy zgodnie zuchvraNq
Walnego Zgtomadzenra

6. Walne Zgromadzenie po zaponnniu sig z wynikami finansowymi zarok20l5
podjqt nastgpuj4c4 uchwalg

Uchwala nr ll20l6lWZ

II. Wyja3nienia do rachunku zysk6w i strat:

l. Na przychody statutowe skladaj4 sig:
- skladki czlonkowskie
- darowizny na dzialalnoSd statutowa
- dotacje

Razem

2. Na pozostale przychody skladaj4 sig :
- przychody z dzialalnoSci

przeznaczonej na cele stafutowe

96 zl
500z,t -
- 3000 zt;
- 3596 zN.

- 0.00 zl

3. Pozostale przychody operacyjne Stowarzyszenie
zakosfi pomieszczeri, zwrot za wyplacone
zasilki zZUS) - 0.00 zl

Rq.znM PRzYcHoDY 2A2015 = 3596 zl

III. Nie om6wiono zagadniei dotycz4cych rachunku przeplyw6w pienigznych, gdyZ
jednostka w roku obrotowym nie miala obowi4zku spomqilztnia tego sprawozdania.

IV. Obja5nienia niekt6rych zagadnierfi osobowych.
1. Przecigtne w roku obrotowym zatnrdnienie,zpodzialem na grupy zawodowe.
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Wyszczegdlnienie Przecietne zatrudnienie w roku
Pracownicy umyslowi: w tym: 0

Zaruqd 0

Administracja 0
Pracownicy na stanowiskach
robotniczych: w tym:

0

Og6lem: 0

V. ObjaSnienia niekt6rych szczeg6lnych zdarzefi.
Tdarzema szczeg6lne nie wyst4pity.

VI. Nie om6wiono zagadnieri dotycz4cych grup kapitalowych, gdyi nie wyst4pily one w
roku obrotowym.

WI. Nie om6wiono zagadnierfl dotycz4cych l4czenia sp6lek, gdyi nie wyst4pity one w
roku obrotowym.

VIII. Jednostka nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powy2ej,
kt6re to moglyby w istotny spos6b wplyn46 na ocenQ sytuacji majqtkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
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