
DoDATKoWE lNFoRMAcJE l oBJAŚNlENIA cARlTAs DlEcEzJl oPoLsKlEJ oRGANlzAcJA PoŹYTKU PUBLlczNEGo 2017
l.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wańości środków trwałych, wańości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

(inwestycji):
środki trwałe wańość

Zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

Wańość początkowa na
koniec roku obrotowegoWyszczególnienie wg pozycji bitansowych

Zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

wańości niematerialne i prawne - wańość

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Wańość początkowa na

koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z tytulu:
nabycia, aktualizacji,

przemieszczenia, inne

Zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego wańości

początkowej

^/ańości 
niematerialne i orawne razem: zl zł zł

umorzenia wańości niema I

/Vyszczególnienie wg pozycji bilansowych
)otychczasoWe
Jmorżenia na koniec
,oku poprzedniego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,
pżemieszczenia, inne

Zmniejszenia z tytułu:
sprżedaźy, aktual izacji,
przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego umorzeń

dotychczasowych

Jmorzenia Wańości niematerialnych i prawnych
.AremI zł zł zł zl

d inowe aktvwa finansowe Nie w złi

/Vyszczególnienie wg pozycji bilansowych
wańość na koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktual izacji,

umorzenia,
przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego

)łu goterminowe akłwa f inansowe (inwestycje)
,azemi zł zł zł

2. Wańośó praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

a) poprzedniego ............... ozł

3. Wańość początkowa nie amońyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

Nie Wstępują
b) obrotowego

b) na koniec roku obrotowego

-zl
-ż
-zł

budynków i budowli:
Brak

Ozł

a) na koniec roku poprzedniego

a) najmu
b) dzierżawy
c) innych umów (leasingu)

d) razem

4, Wańość zobowiązań Wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własnoŚci

a) na koniec roku poprzedniego
b) na koniec roku obrotowego

-zł
-zł

-zł

-zl

(opisowo - krótko o jakie grunty chodzi)

z tego:
1)

Fundusze z

5. struktura funduszu statutowego:

- tworzenia funduszu

6. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:
wzłior.



Wv",","gólni"tr Kwota
5 150,08 zl

l, 9lcrl lulluu9.
-^L,. ^L,^a^rl,ó^^a.4WlęA§Z9lllq rulrvu-.9 l, vlnv9 lvllg *-,---,--9-

835.39 zł

4. stan funduszu na koniec roku obrotowego 5 985,47 zl

7. lnformacje o funduszach zasobowych i rezerwowych:

stan na koniec rokustan na koniec roku

Nie vłystępują

8. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów i Źródłach ich finansowania - dzialalnoŚci statutowej i statutowej

pożytku publicznego (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

9. struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej w9 jej rodzajów i Źródel, w tym wymaganych statutem:

/Vyszczególn ien ie

Plzychody za rok|

obrotowy poprzedni

kwota % w strukturze kWota % w strukturze

Przychody działalności statutowej razem 'l 'l 5 060,1 5 zł 100% 126 185,84 zł 100o/,

z teqo

0% 0o/<1 . Przychody działalności statutowej - typowe -
:radycyine (składki)

2. lnne orzvchodv statutowe - tradycyjne zl Oo/, zl 0o/,

z teoo:
ook z1a\ rlntaeie
O%, zł o.1

) oozostałe zl Ol, zl 0ol

3, Przychody działalności statutowej pożytku
pubIiczneqo

114 678,59 zł 10oo/, 126 067,78 zl 1 10o1

z teqo:
114 678,59 zl 0oń 126 067,78 zła) działalności nieodpłatnej

c) działaIności odpłatnej z1 0ol ż o./,

4, Pozostałe plzychody związane z działalnością
statutoWą

ool zł 00/,

5. Przychody f]nansowe związane z działalnością
statutowa

381,56 zł 0|, 1 18,06 zł oo/,

6. Zyski nadzv,ty czajne an liązane z działal nośc|ą

StatutoWą
zł oo/, Oo/,

10, struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz lodzĄÓw kosztów w tym ogÓlnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie

Koszty za rok:
obrotowy poprzedni

kwota % w struktuze kWota % w strukturze
(osztv razem 100 945.19 zł 10ool 125 350.45 zł 1o0oł

z teoo:

zł 0ol zl ool1. Koszty realizacji poszczególnych zadań
statutowych działalności tradycyjnej

Z teoo:

zl
0o/, zl

0Y,1 ) koszty realizaqi zadań związanych z działalnością

2) koszty realizacji pozostałych zadań statutowych 0ol ool

2. Koszty realizacji działalności pożytku
publiczneqo

98 71 1,89 zł 98ol 122 968,00 zl 122ol

\ nianrinłatnei 98 71 1 -89 zł 98ol 122 968.00 zł 122o/,

)\ zł ool zł

3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności
statutowei

2 233,30 zl 2ol 2 382,45 zł

z teoo:

2233.30 zl
2ol ? 382 45 zł

2ol1) koszty rcalizaąi zadań zv,liązanyeh z działalnością
r.lm i n i§łrą.Vin,

l. Pozostałe koszĘ dzialalności statutowej zł 0ol oo/,

w tvm oożvtku Dubliczneqo zl



5. Koszty finansowe działalności statutowej zł ool zl ool

w tvm oożviku oubliczneqo zl 0ol zł Oo/,

6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej zł 0ol zl Oo/,

w tvm oożvtku oubliczneqo zl 0o) zl ool

11. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

a) propozycja podziału zysku bilansowego netto:

" na zwiększenle funduszu statuiowego
. na zwiększenie funduszu zasobowego
. na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników
. na fundusze Specjalne
. inne cele (podać) ... .-- -.- -- zł

b) propozycje pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich:

. z funduszu statutowego

-zł
14 114,96 zł

.,....,.,.,.,........,...,. Zł

.,.......",................ zl
,.,.......,..........,...,. zł

zl
"zł
,zl

2. o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw
wańość na koniec roku

poprzednie9o
zwiększenia

Zmniejszenia:
rozwiązaniet

wykorzystanie

wańość na koniec roku
obrotowego

Rezerwv razem: zl zł zł

z teoo rezeMv:
zl zł zł

1) z tvtułu odroczoneqo podatku dochodowego
2) na śWiadczenia emerytalne i podobne zł -l

. dłI ldólerminóWe zI zł zl

. krótkoterminowe zł zł zł

3) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne
przyszle zobowiązania

zł zł zl zl

. .lll ldólcrminowe zł zł zł ż

. krótkoterminowe zł zl zł zł

4) oozostałe: ż z! zł

zł zł zl

. krótkoterminowe zl zł z] zl

13. lnformacje o odpisach aktualizujących wańość należności:

dłuższym niż 12 m-cy

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Brak

Brak

Wyszczególnienie odpisów
wańość na koniec roku

Doorzednieoo
zWiększenia Zmniejszenia:

wańość na koniec roku
obrotoweoo

3dpisy aktualizujące należności - razem: zł zł zl

z łeoó odniśV Akl]Aliz]iace:

zł zl zl zł1) należności od dłużnikóW postawionych W stan
ikwidacii lub upadłości

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia
Wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek
dłużnika nie Wystarcza na ich spłatę

zl zl zł zl

3) należności kwestionowane przez dłużnikóW zł zl zł zł

4) należności w równowańości kwotje
podwyższających co do których uprzednio dokonano
ódoisów aktualizuiacvch

zl zł zł

5) należności prżeterminowane lub nie - o
znacznvm stopniu nieścią9alności

zł zl zł

14, Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego prźewidywanym umową, okresie spłaty

Wyszczególnienie

stan wańości na :

koniec roku obrotowegc
koniec roku

nonaednieoo

,l. Czynnerozliczeniamiędzyokresowekosztówdziałalnościoperacyjnejikosztówfinansowych: zl zł

z teqo z tvtułu:
zł
zl zł

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe ko§ztóW działalności operacyjnej i kosztówfinansowych; zł !
zl

z teoo z tńułu:
zł
zł zl

zl zł

z teoo z tvtułu:
łl śrnrlki lruałp 7rkllnióne z dotacii



,\ zł ż
d lńr i hiorne ró7liczenia miedzvokresowe: zl zł

z teqo z tytułu: ż zł

2) zł

l6, wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

ll.

t. śtiut<tura źeczowa iterltoiialna (kraj, ekspoń) pŻlchodówŻe Śprzedaż! produktów, usług itowarów;

,zł
,zł
,zł
.zł

Wyszczególnienie zobowiązań wg, ich rodzajów Forma zabezpieczenia
Stan (wańość) na:

koniec roku
nanaorlnioan

roniec roku obrotowego

zobowiazania razem: zł ż zł

-ego zobowiązania według ich rodzajów i rodzajów działalności której dotyczą

zł ż zł

)\ zł zł zł

Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzie|onych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)
z teqo:

spJzedaż kraiowa sorzedaż wewnatrz uE sprzedaż na ekspoń
ąazem orzvchodv ze sorzedażv netto zl zl zl
Z teoo:

zł1) oroduktów
|r' tym:

zl zł

zl zł zł

) usłuq zl zl

il tvm:
d zł zł

zł zł zł

3) towarów i materiałów zł zł zł

v tym
ż ż zł
zł zł zł

4. lnformacja o plzychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansówego brutto
(zysku lub straty brutto) - metodą wynikową:

Biek
WYszc



l 2

1 Przvchody Wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie, z tego:
a) Drzvchódv ze składek
b) inne przychody działalności statutowej
:) orzvchodv działalności oosoodarczei (ze sprzedażv)

ńlżvahódv finan§nwc
zvski nadzwvczaine
Korekfu orzvchodów- razem (+ lub ł, z teqo:
nrzvnhnriv niF §l2nówirće nrzvchodów nodatkowvch (-)[1 l

r\ nrzrrchnrlv nndałknwc nie lliete w ksieoach rachunkowvch (+)[2l:

)) Dozostałe (+ Iub ł
3. Prżychody podatkowe (l+2)

1. kosztv wvnikaiące z ksiąq rachunkowych - łącznie, z tego:

r) kosztv działalności Statutowei

r) kosztv dzialalności qospodarczei (koszt własny sprzedanych pro-dukłów, towarów i usluE

]) kosztvoqólnozakladowe
li nózosfełe kósztv óoeracvine
5\ lZ^c7ł\/ fińanqó\łA

stretv nadzwvczaine
e xorettv kosztówwynikaiących z ksiąg rachunkowych - różnice powodujące obowiązek zapłaty p

menalrłv

ni6śncłnieiece cech dowodu ksieooweoo

5) odszkodowania z tytułu WypadkóW przY pracy

5) zawinione straty

7) niedoborv
3) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi

3) kwotv skradzione, zoubione,
1 o't nó7ost2łe nie do odzvskanial3l
6. Korektv kosztów wynikai ącYch z ksiąg rachunkowych - różnice pozostałe - łącznie (_)

1) kosztv sfinansowane z dotacji

2) uiete W kosł a niewvpłacone Wynagrodzenia brutto z tytułU umów o pracę skorygowane o koszty poniesione W rok9 
'ńĘglyrn 

a

3) ,J,eie.ł kosźv a niewvpłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło, zlecenia itp. skorygowane o koszty poniesione w roku

łl uiÓG w kosztv. ale nie przekazane do ZUs składki na ubezpieczenia społeczne W częŚci opłacanej przez pracodawcę olaz

5) n-aliczoneł ńiezapłacone zarówno odsetki i jak różnice kursowe skorygowane o koszty poniesione w roku ubiegłym a wypłacone w

6) odp|sy aktuallzu]ące należności oraz naleźności odpisane, jako nieściągalne, jeśli na mocy ań. 16, Ust. 'l nie można ich ując, jako

7\ nr7ekróazóne limitv diet i innvch kosztów oodróźv służbowvch
A\ ..r..tałe kosztv niestanowiaie kóśztów uzvskania orzvchodów-wvmlenione w ań, 16, ust. 'l ustawy O podatku dOChodowYm od

7 K^ąr+v 6ń.latkówe - łacznia 14-5_6)

8. Dochód/strata podatkowa (3-7)

9.Dochodvzadeklarowane,iakowolneodpodatkuaWydatkoWanenaceleni
1 o_oochody zadeklarowanelako wolne od pódatku a wydatko-Wane na cele niezgodne z cel

@ych stanowiącytak zwane inne zobowiązanie podatkowe ({9%xpoz.9+l0)

Wyszczególnienie kosztów
kosztv wq rodzaiów za rok:

obrotowy Doprżedni

łazem kosztv:
,l00 945.{9 zł 'l25 350,45 zł

tego:
\ kóśrłv nncracvine rodzaiówz 100 945,19 zl 125 350,45 zł

ł)amońvzacia zł

:)zużvcie materlałów zł zl

:)zużvcie eneroii zl zl

J)UśłUoi obce 1 56.00 zł 240,75 zl

])oódatki i oołatv zł Ąo oo zł

1wvnaorodzenia 1 766.58 zł 1785,47 zł

:)ubezoieczenia sDołeczne i inne świadczenia 310.72 zł 316,23 zł

r)oodróże służbowe zł z1

rcnrezentanii i reklamv ż
kóś7tv rod7aióWe 98 71,1.89 zł 122 968.00 zł

2) koszty wytwozenia produktów i usług na własne potżeby - na potrzeby innych rodzajów

działalności
zł zł

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytwożenia produktóW i usług na własne potrzeby (dotyczy jednostek sporządzających

wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat):

7. Koszty Wytworzenia środków trwałych w budowie (środkóW trwałych na Własne potneby):
Brak

7a. W niektórych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat przyjęto następujące kursywalut obcych do ich wyceny:

zł

(opisać których pozycji dotyczą i wg jakich kursów dokonano Wyceny) Brak



w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań z tytułu realizowanych budów
zł

8. Poniesione, W roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
Brak

lll.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepĘwów pieniężnych (w zł):

Objaśnienia opisowe:

1. lnformacia o Dżecietnvm zatrudnieniu w oruDach zawodowvch*) :

uwzględniając pży Wyliczeniach, że

Wyszczególnienie
NakladV:

ponleslone Dlanowane
Nakładv na nie finansowe aktywa tnłałe - razem

W tvm na ochronę środowiska

9. lnformacja o ryskach i §tratach nadzwyczajnych:

Wyszczególnienie
stan na:

koniec roku obrotowego
koniec roku

ooorzednieoo
srodki Dienieżne i inne krótkoterminowe aktvwa finansowe - razem 2O 100,43 zł 5 985.47 ż
a tego:

zł,l) środki pieniężne w kasie(ach)
2) środki oienieżne na rachunkach bankowvch 20 100.43 zł 5 985,Ą7 zł
3) inne środki pieniężne np, środki pieniężne w drodze żI zł
4) inne aktylva pieniężne zł zł

Wyszczególnienie wg grup zawodowych
za rok obrotowv: za rok poprzedni:

ooółem w tvm kobi€tv ooółem w tvm kobietv
zatrudnienie aazem 0.1 0.1 0,1 0,1

z teqo:

,l) pracownicy na stanowiskach związanych z
bezpośrednią realizacją zadań

z lelo:
2) nracownicv óbsłuoi {kśiedowa) 0.1 0.1 0.1 0,1

3) Dracownicv kierownictwa
4) oozostali pracownicv

z teoo
- ucznlowe
- i]rlonowani

- lnnl

2, Wynagrodzenia należne członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:

W roku:

W roku:

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zanądu i innych organów statutowych Jedno§tki:



lJdzielone Dożvczki łacznie
z tego:
|\ .żl^nk6ń7żżAdl
a} ..-.-.-...-.-.....,.......,....,.....,., na, .Yo

.na. .%
]) .,...........,.. na .%o

2) członkom innvch oroanów:
oA

oA

:) .. . , . ..,. .. .... ... , ., na ..,,..... ok

4. lnformacje o:

1, charakterze i celu gospodarczym zawańych pnez
majątkową, finansową i Wynik finansowy jednostki ,.. ..

Brak

jednostkę umóW nieuwzględnionych W bilansie W zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuac,ię

2. lstotnychtransakcjach(wrazzichkwotami)zawańychprzez,iednostkęnainnychwarunkachniżrynkowezestronami powiązanymi,przezkIorerozumiesię
jednostki powiązane oraz: .,,............

3. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Wypłaconym lub naleŻnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego zł

b) inne usługi poświadczające zł

c) uslugi doradztwa podatkowego ź
d) lnne 

- zl

V.

1. lnformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych wsprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

2. Informacje o znaczących zdaJzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości W tym metod vvyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny Wpływ na

sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:

wvszczeqólnienie zmian przvczvnv zmian KWóta wofuwu zmian na Wvnik finansowy, aktywa

J

4. lnformacj€ liczbowe zapewniające porównywatność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

'.'..............''...'..''..'..........'....'''................'.'...

Wyszczególnienie zdaaeń

Wyszcze gól n ien ie zdarzeń

1. lnformacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - n/d

2. lnformacje o transakcjach Jednostki ze spółkami powiązanymi:

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot



Nazwa i siedziba spółki % udziałów
Udział o/o-owv w:

zaazadzaniu zvsku (stracie)

1

2.

3, Wykaz spółek w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym §tanowiącym

Spółki:

Vll,

1, Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności Jednostki 0eżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

.. Brak

Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wy§tąpieniem niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalnoŚci:

Brak

Vlll.

:::":,1o: 
o"o,:*o*: 

i*"o:"*, 
,n.1:: 

:::::::*:'* :, 
o:,n:",::::]:-n:":::]: 

''""""",,ej 
iwyjiku finansov/ego Jednostki:

2.

3,

opole, dn. 26.03.2018

(miejsce i dala spouądzenla)

Agata Palus
(imi9, nazwisko i podpis osoby §pouądzającej)

ZarządlDyreklor/Kierownik Jednostki :

KS ARNOLD DRECHSLER _ DYREfiOR

,; Ęn.ł,.,..o,*,, ,u:" :

/
li

KS,GlNĘił żMUDA _ zAsTĘPcA DYREfioRA

4';6ń{ę
_rCn leŃłnr _ sexnerenz /

ft,l[uł,;
uzvskania przvchodów. rozliczenia miedzvokresowe orzvchodów z tvtułu odoisów środków trwałvch i inne wvmienione w ań. 12, ust. 4 ustawv o podatku

dochodowvm od osób praw-nvch.

[2l) no, z tvtułu nieodpłatneoo użńkowania rzeczv. nieruchomości tub oraw w wvsokości rvnkowei - naleźv oszacować. ieśli takie wstaoia. Drzv czvm nie stanowi
przvchodów Dodatkowvch wańość otrzvmanvch nieodDlatnie lub cześ-ciowo odpłatnie rzeczv lub oraw. a także wańości innvch nieodołatnvch lub cześciowo

odpłatnvch świadczeń fi-nan-sowanvch lub wsDółfinansowanvch ze środków b
|ub ze środków oochodzacvch od rzadów Daństw obcvch. orqanizacii międzvnarodowch lub mie-dzv-na-rodowvch instvtucii finansowvch. w ramach rzadovwch
proqramów.

[3l pozostałe kosztv wvmienione w ań. 1 6. ust. 1 ustawv o podatku dochodowvm od osób prawnvch.

) Wvkorzvstać do ooracoqania tabeli klasvfikacie pracowników wo oruo za Płac i Spraw Socialnvch lub GUS.

*) Podać poz. sprawozdania (np. A.1.3)


