
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

DZIAŁ I

I. Charakterystyka metod wyceny :
1. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - w wysokości uznawanej za koszty 
uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Sposób liczenia - liniowy 
3. Kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów 0zł (zero zł)
4. Występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego - nie występują
5. Wpływ zmian w liczeniu amortyzacji na wynik finansowy - nie występuje 

II. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości wybranych aktywów i pasywów:
1. Środki trwałe – nie zakupiono żadnych nowych środków trwałych
2. Umorzenie środków trwałych w łącznej wysokości 3 919,92 zł
3. Wartości niematerialne i prawne - nie występują
4. Długoterminowe rozliczenia - nie występują
5. Należności krótkoterminowe - nie występują
6. Finansowy majątek trwały - nie występuje 
7. Struktura własności kapitału podstawowego - nie występuje 
8. Informacja o kapitałach (funduszach) podstawowych, zapasowych, rezerwowych i pozostałych:
• w roku 2015 wzrosła wartość Funduszu Statutowego o dodatni wynik finansowy roku ubiegłego tj. 6 632,78 zł. 
i wyniosła 25 735,11 zł
9. propozycje rozliczenia wyniku finansowego - zgodnie z uchwałą
10. informacja o stanie rezerw i odpisach aktualizacyjnych - nie występuje 
11. zobowiązania długoterminowe - nie występują
12. wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów - nie 
występuje 
13. wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie występuje
14. zobowiązania warunkowe - nie występują
15. należności warunkowe - nie występują

II

DZIAŁ II

1. Przychody z działalności statutowej zamknęły się wartością dodatnią 218 482,31 zł. z wpływu składek 
członkowskich i zorganizowanych obozów. 
2. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży - przychód z pozostałej sprzedaży wyniósł 7 
428,56 zł. i przeznaczony został na bieżącą działalność statutową. 
3. Nie planowane odpisy amortyzacyjne - nie występują.
4. Składniki majątku, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność (art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy) - nie 
występują.
5. Informacje o przychodach, kosztach, i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występują.
6. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych lub fizycznych od wyniku finansowego brutto - nie występuje.
7. Informacja o kosztach rodzajowych - dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wersji 
kalkulacyjnej.
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - nie występuje.
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - nie 
występuje.
10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie występuje.
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje.

III

DZIAŁ III

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - nie dotyczy ponieważ 
Spółka stosuje uproszczoną metodę prezentacji bilansu zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r (tekst jednolity DZ.U. z 2002 r. nr 76 poz 694) Art.45; Art.50.
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DZIAŁ IV

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych - 
nie występują.
2. Informacje o zatrudnieniu - nie występuje. 
3. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej - nie występuje. 
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z o.o. - nie występują.
5. Informacje o istotnych transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych Spółek z o.o. - nie 
występują.
6. Informacje o istotnych transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo a nie objętymi skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym - nie występuje.

V

DZIAŁ V

1. Charakterystyka dokonanych zmian w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej 
wynik finansowy i rentowność - nie występują.
2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie występuje. 
3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie 
oraz rachunku zysków i strat - nie występują.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za 
rok obrotowy - nie występują.

VI

DZIAŁ VI

1. Informacje o spółkach zależnych i stowarzyszonych - nie występują.
2. Dane liczbowe o spółkach powiązanych kapitałowo - nie występują.
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