
[V. DoDATKovl/E lNFoRMACJE l oBJAŚNlENlA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wańości
{inwestycji}:

CENTRALA oPP 2016

środków trwałych, wańości
l"

niematerialnych i prawnych oraz dłu goterminowych aktywów finansowych

a} śiodki trwałe wańość

wańoś aterial ne ńość

2. Wańość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku: lUie występują
.) poprzedniego ,. .,.,,, 0 zł b) obrotowego

3. Wańośó początkowa nie amońyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:
a) na koniec roku poprzedniego b} na koniee roku obrotowego

a) najmu
b\ dzie|zawy
c) innych umów (|easlngu)

d) razem

-zl

,zl
"zł

zl
zł
zl
7ł

4" Wańość zobowiązań wobec budżetu Faństwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków ! budowli
Brak

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

(opisowo - krótko o jakie grunty chodzi)

z tego
1 z zvsku z lat

Fundusze z tytułu

-zł
-zł

Zn,lniejszenia z tytulu:
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
poprzedniego wańości

początkoWej
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Wańość początkowa na
koniec roku obrotowego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

rodki trwałe razem:
tego

ienie wg pozycji bilansowych
zwiększenia z tytułu:
umorzeń, aktuaIizacji,
przemieszczenia, inne

zmniej§zenia z tytułu:
sprzedaży, aktuaIizacji,
przernieszczenia, inne

stan na koniec roku
poprzedniego

tkowa :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Wańość początkowa na

koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z tytułu;
nabycia, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

Zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego Wańości

początkoWej

wańóści niematerialne i orawne razem: zl zł zl zl

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Dotychczasowe
umorzenia na koniec
roku poprzedniego

Zwiększenia z tytułu;
nabycia, aktualizacji,

przem!eszczenia, inne

Zmniejszenia z tytułu:
s przedaży, aktualizacj i,

przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego umorzeń

dotychcza§owych

Umorzenia Wartości niemateriaInych i prawnych
razemi

zl zł

|Vie NzlI

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
wańość na koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,

przemieszczenia, inne

zmniejszenia z tytułu:
sprzedaźy, a ktual izacji,

umorzenia,
przernieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego

Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)
razem2

zł zł zł zł

5, struktura funduszu statutowego:

wańość funduszu statutoweqo razem

3 362,95 zł

6. Dane o żródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie Wykorzy§tania funduszu statutowego W roku obrotovvym:
WZłlqr,



Wyszczególn ienie KWota
,1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego: 8 513,03 zł
2. zwiekszenia funduszu w ciaqu roku obrotoweqo
z teqo Z tvtułu:

3" zmnieiszenia fundusztl w ciaqu roku obrotoweqo
Z tego Z tytułu Strata z roku poprzedniego 3 362,95 zł

4" stan funduszu na koniec roku obrotoweqo 5 150,08 zł

7. lnformacje o funduszach zasobowych i rezerwowych:

stan na koniec roku

Nie występuJą

8, Tendencje zmian W przychodach i kosztach oraz W stanie
pożytku publicznego (syntetycznie opisowo z ewentualnym

składników aktywów i żródłach ich finansowania - działalności statutowej i statutowej
podaniem odpowiednich WskaźnikóW):

9" Struktura zrealizowanych przychodów działalności siatutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym Wymaganych statutem:

1o, struktura kosztów dzialalności statutowej Wedługjej rodzajów określonych statutem oraz rodzajóW kosztów w tym ogólnoadministracyjnych

I

Ą/yszczególn ien ie

przvchodv za rok:
obrotoWy poprzedni

kWota % w strukturze kwota % w strukturze

Przychody działalności statutowej razem 126 185,84 100ol 129 445,1Ą zł 100

Z teqo

126 a67 -78 zł 1 00% 129 243.0a zł 102o/,1. Przychody działalności statutowej - typowe -
tradycyjne (składki)

2 lnne przvchodv statutowe - tradycyine zl ool Zl ay,

Z teqo
af" zł?\ do,iacie

f \ sl lhwencie jal 0o/,

c) oozostałe 0ol zł Oo/,

3, Przychody działalności stałutowej pożytku
pubiiczneqo

126 067.78 zł 10ool 129 243,00 zł 102o/,

z teoo
126 a67,7B zl a% 129 243,00 zla) działalności nieodpłatnej

b) działalności odpłałnej z] aol Zł 0%,

4. Pozosiałe przychody związane z działainością
statutową

zł 0ol aa/

5. Przychody finansowe zw|ązane z działalnością
statutowa

l 
,l8,06 zł 00l 202,1Ą zl 0Yt

6, Zyski nadzwyczalne związane z działalnością
statutowa

zl Do/, zł 0%,

Wyszczeg ólnienie
kosztv za rok:

obrotowy ooorzedni
kWota % w strukturze kWota % w strukturze

kosztv razem 125 350.45 zł 100ol ,]32 808,09 zł 1oo"/t

z teqo

zł 0óń zł aY,1. Koszty realizacji poszczególnych zadań
statutowych dzialalności tradycyjnej

z teqo

zll
Oo/, zł

Dol1 } koszty realizaąi zadań związanych z działalnością
Iecznicza

2) koszty realizacji pozostałych zadań statutowych zl ao( zł ool

2. Koszty realizacji dzialalności pożytku
pu bliczneqo

122 968.00 zł 98ol 13,1 187,60 zł 1o5o/,

1 ) nieodołatnei 122 968.00 zł 98lL 131 187.60 zł 1o5al

Z) odpłatne zł OY, zł 0a/,

3" Koszty ogólnoadministracyjne działalności
statutowei

2 382,45 zl 2y, 1 62a.49 zł 1y,

z ieqo

2 382,45 zl
2ol

1 62a,49 zl
1o/,

1) koszty realizacji zadań związaf,ych z działalnością
ą,,Jminiqiracvina

4, Pozostałe koszty działalności statutowej zł 0ol zł a"/,

w tvm pożvtku publiczneqo zł zł



5. Koszty finansowe dzialalności statutowej zł 0o/, zl }al

w tvm Dozvtku publiczneqo zł 00l zl 0ol

6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej zł D'/, zl 091(

w tvm poźvtku publiczneqo zł a§l zl aTl

11. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:
a) propozycja podziału zysku bilansowego netto;
. na zwiększenie funduszu statutowego
. na zwiększenie funduszt] zasobowego
. na nagrody i premie d|a zarządu i pracowników
. na fundusze specjalne
. lnne cele (podac) , ,,, , . zl
b) propozycje pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich:

" Z fundUszu statutowego

13. lnformacje o odpisach aktualizujących wartość należności: Brak

14, Podział zobowiązań dlugoterminowych Według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego prżewidywanym umową, okresie spłaty
dłuższ'm niż'lz m'cY 

,,,,...".."""....."."." Brak

-zł
835 39 zł
. .. . .. ,, zl
...... zl
......... .. zł

-zł
z|

'"", zł

i Wvszczególnienie rezerw
wańość na koniec roku

poprzedniego Zwiększenia
Zmniejszenia:
1,ozwiązanie,

wykorzystanie

wańość na koniec roku
obrotowego

Rezetw razem: zl zl zl zł

z teoo rezerwv
zl zł zł z!1 ) z tvtułu odroczoneoo podatku dochodoweqo

2) na świadczenia emervtalne i oodobne: zl zł zl
dłuootermInowe zl zł zł zl

. krótkotern,]lnowe zl zł zł zl

]) na pewne lub w dużym Stopniu prawdopodobne
przyszłe zabowiązania

z1 zł zł zl

dłuqoterminoWe zl -l zl

krótkoterminowe zł zł zl
4) poZosiałe] zł zł zł 7l

. dłU zł zl zł zl

krótkoterminowe zł zł zł zI

Wyszczególnienie odpisów wańość na koniec roku
Zwiększenia Zmniejszenia:

wańość na koniec roku
obrotoweqo

Odpisy aktualizujące należności - razern: zł zt ztr zl

z teoo odoisv aktualizuiace

zl zł zI zł1 ) nalezności od dłuzników postawionych W stan
likwidacii Iub upadłości

2) naieznośei od dlużnaków w przypadku oddalenla
wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek
dluznika nie Wystarcza na ich §płatę

zł zł zł zł

3) nalezności kwestionowane przez dłużników zl zl zł zl

4) należnoścj W róWnowańoścl kwot]e
,ldwyzszających co do których uprzednio dokonano

.ldpisów aktualizuiących
zl zl z| zł

5) naieżności przeterminowane lub nie - o
znacznym stopniu niescIągaInosci

zl zi zł z1

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególn ien ie

stan wańości na :

koniec roku obrotowego
koniec roku

noorzednieoo

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: z| zl

z teoo z tvtulu
zł 7l

1 ) Polisy ubezpieczeniowe
2) zł 7ł

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: zl zł

z teqo z tvtułu:
zl1)

2) zł z1

3. przvchodv podleqaiace rozliczaniu w czasie: zl zl
z tego z tytułu

zł z]
1 / Srodkl trwałe zakuplone z dotacjt



2) Zl 7l

4. lnne czvnne i bierne rozliczenia miedzvokresowe; zl zl

Z tego Z tytułU

1) zł z1

2\ zl zl

16, Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki (ze wskazaniem rodzaju);
Brak

Wyszczególnienie zobowiązań wg, ich rodzajów Forma zabezpieczenia
stan (wańośó) na:

koniec roku
nnnrzpriniooo iec roku obrotowego

zobowiazania razem: zł zł zl

z tego zobowiązania według ich rodzajów i rodzajów działalności której dotyczą

zł zł zl1)

2) zł zl zl

17. Wykaz zobowiązań warunkowych (W tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń takŻe wekslowych):
Brak

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń
stan na:

koniec roku
ooorzednieoo

koniec roku obrotowego

zobowiazania warunkowe oqółem: zł zl

z teqo z tvtułu oraz wq rodzaiu działalności, której dotyczą
Zl zł

2) zł zł

Frzychody ze sprzedaży netto (bez VAT)
z

<nrzcrlai ł spżedaż wewnątrz uE sprzedaż na ekspoń
Razern przvchodv ze Sprzedaży netto zl zl z|

z teqo:
zł zł zł1) prodUktóW

tym:
zł zł zl
zl zl zl

) usług zł zł

W tym
zł z1 7l

zł 21 zl

3) towaróW i maieriałów zł z1 zl

/r' tyn,}

zl zl z1

zl zl

ll.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, ekspoń) przychodów ze sprzedaŻy produktów, usług i towarÓW:

2. Wysokośó i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
1) wysokość odpisów aKtualizu]ących środki trwałe

z tego,

ai...,,....
b)

U, ,,,

2) odplsóW akiualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodóW:

a).,,,,,,.,
b) ,, ,. , , ,, ,, , ,, ,,

c) ,,.,.,,,.,.

3, Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:
Z tego z tyiułu:

1) .,, ..

2\'
3) ,. ,.. ,

4} . ,, ,,,..

5i .. .-,,-,,..
6) ,.,,, ,

Brak

Brak

zł
zł
zł

.zl

.zl

.zI

,zł

4. lnformacja o przychodach, kosztach iwynikach 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 finansowego brutto

(zysku lub straty brutto) - metodą wynikową:

Rodzaie działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania



z ksiąq rachunkowych łącznie, z
a) przychody ze §kładek
b) inne przychody dziatalności

razern {+ lub ł. z

zostałe (+ lub -}

podatkowe (1+2)

z ksiao rac

d) pozostałe koszty opera
e] koszty finansowe

5. kórektv kosżtów wvnikaiacvch z ks
1) odSetkl budzetowe

nieUdokUmentowane i niespełniaiące Cech dowodu
5) odszkodowania z

8) darowizny na cele

brutto z tvtułu umów o Drace skoryqowane o
3) uiete W kosziv a brutto ż tvtułu umów o dzieło, ziecenia itp, skoryoowane o

zostałe kosztv niestanowlące kosztów uzyskani ienione w art 16, USt, 1 Ustawy o podatku dochodowym od

Dochód/strata
9, Dochody zadeklarowane, jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami określonvmi w
10 Dochodyzadeklarowane,jakowolneodpodatkuaWydatko-Wanenaceleniezgodnezcelami statutowymi określonymiw

a) koszty działaIności statul
dzlałalności qospod (koszt Wła SprZed pro-dUkłóW, towaróW i

sfinansowane z

w kosztv, a|e nie przekazane do zus składki na ubez W częscl
naliczone i nlezapłacone zarowno odsetkl i iak roznice kursowe o ko§ w rcku

nalezności oraz należności an 16 ust. 1 nie mozna ich

1 '1. Podatek od osób pr tak zwane inne zobowiązanie atkowe (19 % x

6. lnformacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia 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 potrzeby):
Brak

7a, W niektórych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat przyjęto następujące kursy walut obcych do ich wyceny:

Wyszczególnienie kosztów
kosztv wo rodzaiów za rok:

obrotoWV poprzedni
-azem koszty; 125 350,45 zl 132 808.09 zł

125 350 45 zl 132 808,ag zł'l ) kosztv operacyine wq rodzaióW:
a)amońyzacia z1 zl
b]zUżVcle mat6riałóW z1 z|

])zUżVcie eneroii z] zl
l)usłuqi obce 24a,75 zł 162 45 zl
3)podatki i opłat\ 40,00 zl
1 wvnaorodzenia 1 785,47 zl 1 149 63 zl

Spoleczne I inne swiadczenia 316.23 zł 308 .11 zł

h)podroże SłużbóWe z] Zl

) koszty reprezentac]| l reklamy z) zl
i) pQzosiałe kosztv rodzaiowe 122 968.00 zl 131 187 6a zt

2) koszty v,rytworzenia produktóW i uslug na własne potrzeby - na potrzeby innych rodzajów
działalności

z] zl

(opisać których pozycji dotvczą i wg jakich kursów dokonano wyceny) Brak



W tym odsetki oraz skapitalizowane różnice
zł

kursowe od zobowiązań z tytułu realizowanych budów

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

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

(na|ezy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podałek dochodowy ustalony zrożnicy
częśc strat nadzwycza.jnych nie stanowi np, kosztóW uzyskania przychodów).

pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczalnymi, uwzględniając przy wy|iczeniach

zł

objaśnienie struktury środków pieniężnych
lll,

do rachunku przepływów pieniężnych (w zł):

Wyszczególnien ie
Nakładv:

planowane

\akładv na nie finansowe aktvwa trwałe - razem
w tym na ochronę środowiska

9. lnformacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:
Wzłl

Wyszczególn ien ie Razem
z teoó:

losoWe pozostałe

1) zvski nadzwyczajne
2) straty nadzwyczajne

Wyszczególnie n ie

stan na:

koniec roku obrotowego
koniec roku

oonżednieoo
Srodki pienieżne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razern 5 985,47 zl 5 1 50,08 zł

z tego
zł z]1 ) środki pieniężne W kasie(ach)

2; środki plenieżne na rachunkach bankowych 5 985,47 zł 5 '150,08 zł

3) inne środki pieniężne np, środki pieniężne W drodze zl z]

4) inne aktywa pieniężne Zł zł

objaśnienia opiSowe

1. lnformacia o przecietnvm zatrudnieniu w orupach zawodowvch*l :

lV.

Wyszczególnienie wg grup zawodowych

zatrudnienie razem

1) pracownicy na stanowiskach związanych z
bezposrednią realizacJą zadań

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

Wyszczegóinien ie
W roku:

poorzednim óbrotowvm

/y'vnaorodzenia lacznie
Z teqo Wypłacone

1) członkom Zarządu
2) członkom lnnych organów statutowych

3, Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu i innych organów statutowych Jednostki:

W roku:



z
ll członkom za

4, lnformacje o:

1, Charakterzeicelugospodarczymzavr'artychprzezjednostkęumównieuwzględnionychwbilansie

Brak

W zakresie niezbędnym do oceny ich Wpływu na Sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

2, lstotnychtransakcjach(wrazzichkwotami)zawafiychprzezjednostkęnainnychwarunkachnlżrynko\i/ezestronami powiązanymi,Drzezktórerozumlesie
1ed nostĘi pow|ązane or az

3 Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. wypłaconym lub naleźnym za rok obrotowy odrębnie za

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego zI

b) inne usługi pośWiadczające zl
c) usługi doradztwa oodatkowego zl
d) jnne zl

V,
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

3, Zmiany zasad (polityki) rachunkowości W tym metod Wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny WpłyW na

sytuacię majątkową, finansową, wynik finansowy orazzmiany w funduszu własnym;

Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i woływ

wywołanych iym skutkóW finansowych na sytuację ma]ątkową i finansową Wynik finansowy oraz rentowność ]ednostki:

4^ lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniern za rok obrotowy:

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

lnformacje o transakcjach Jeclnostki ze §półkami powiązanymi;
Brak

1

a

rachunku zyksów i

2, lnformacjeoznaczącychzdarzeniachjakiewystąpiłypodniubilansowymnieuwzględnionychwbilansieoraz rachunkuzyskówistrat:

Kwota wpfuWu zmian na WVnik finansowv, ak

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot Nazwa spółki
kwótv transakcii za rok:

ooorzedni ]brotoWv



Brak

Nazwa i siedziba spółki % udziałóW
Udział %_owy w:

zarządzaniu zvsku (stracie)

2,

3, wykaz spólek w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym

Spółki:

Vll.

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalnoŚci Jednostki fieŻeli niepewnośó Występuje) oraz jej chara kte rysty ka :

Brak

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z Wystąpieniem niepewnoŚci moŻliwoŚci dalszej kontynuacji działalnoŚci:

3, Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań W celu wyeIiminowania niepewności możliwoŚci dalszej kontynuacji działalnoŚci:
Brak

.''.''
Vlll.

lnformacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i Wyniku finansowego Jednostki:

opole, dn. 10.a3,2017

(miej5ce ! dala spożądżenia)

[1l) no. na|iczone, a|e nie otrzvmane odsetki. niezrea|izowane róźnice kursowe. odwrócone odpisv arlualizuiacę ng-leŻnoŚci- ni€za|iczone WczeŚniei do kosztÓW

6i6in p".zvchodów, rozliczenia miedzvokresowe przvchodów z tvtułu odpisów środków trwałvch i inne wvmieńione w ań, 12, ust, 4 u§tawv o Dodatku

.jochódowvm od osób Draw-nvch

l2l) np z tvtułu nieodołatneoo użvtkowania rzeczv, nieruchomości lub oraw w wvsokości rynkowei - należv oszacować. ieśli takie wvstaoia, przv czvm nie stanowi

ffich nieodołatnie lub cześ-ciowo odpłatnie rzeczv lub praw. a także wańości innvch nieodp]ątnvch lub czeŚciowo

JJtrńuch ś,,,viadczeń fi-nan-sowańvch Iub współfinansowanvch ze środków budżetu państwa. iednostek samorzadu tervtorialneoo, ze §rod-ków a9en-Qii rza99WVch

lull" ś.dkóuv noChodzacvch oi-ilpaństw obcvch. oroanizacii miedzvnarodowvch lub mie-dzv-na-rodowvch instvtucii finansowvch, W ramach rzddowvch

proq,amów

l3l pozostałe kosztv Wvmienlone W ań, 16, ust, 1 ustawv o podatku dochodowvm od osób Drawnvch,

-) Wvkorzvstać do opracowania tabeli klasvflkacie pracownikóW Wq oruD zawodowvch Ministerstwa Pracv, Płac i spraw sociainvch lub GUs,

*) Podaó poz. sprawozdania (np. A,1,3)

Agata Palus
, - e, 1aźWlsko l poopls osoby spożądzaIaceji

,lłPeźa{Ał,t{ /


