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Sprawozdanie sporządzono na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31
grudzień 2015 r. Poszczególne części, z których składa się sprawozdanie
sporządzono według wymagań ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zm.), a
w szczególności według wzorców stanowiących załączniki nr 1 do tej ustawy.
Przywoływane w sprawozdaniu przepisy określonych artykułów pochodzą z
cytowanej ustawy o rachunkowości.
Niniejsze sprawozdanie, stosownie do postanowienia art. 45 ust. 2 i 4
ustawy, składa się z następujących części:
A. Bilans – sporządzony wg załącznika nr 1 do ustawy;
B. Rachunek zysków i strat – sporządzony wg załącznika nr 1 do ustawy –
(wersja porównawcza);
C. Informacja dodatkowa – sporządzona wg załącznika nr 1 do ustawy;
Wymienione wyżej części stanowią załączniki A, B, C i D do niniejszego
sprawozdania.
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Załącznik „C”
Do rocznego sprawozdania finansowego
SRWWW na 31 grudnia 2017 r.

INFORMACJA DODATKOWA
(art. 48 ustawy o rachunkowości)
1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania
finansowego oraz przedstawienie przyczyn.
1.1.

Stosownie do postanowienia art. 46 ustawy o rachunkowości w
bilansie wykazano stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Składniki aktywów i pasywów
bilansu wykazano w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do
ustawy o rachunkowości.

1.2. Stosownie do postanowienia art. 47 ustawy o rachunkowości w
rachunku zysków i strat wykazano oddzielnie przychody, koszty i straty
nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za
bieżący rok obrotowy. Powyższe dane wykazano w kolejności i w sposób
określony w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości, przy czym
rachunek zysków i strat przedstawiono w wersji porównawczej.
1.3. Stowarzyszenie w minionym roku obrotowym nie osiągnęła dwóch
wielkości spośród trzech wymienionych w art. 50 ust. 2 ustawy o
rachunkowości. Na tej podstawie bilans oraz rachunek zysków i strat, a
także informację dodatkową sporządzono w uproszczeniu ustawowym.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku
zysków i strat.
2.1. Bilans.
2.1.1. Stowarzyszenie w 2017 roku nie dokonało zakupu środków trwałych
o wartości powyżej 3.500,- zł.
2.1.2. Suma bilansowa 2017 roku wyniosła 25.476,41 ( suma aktywów
równa sumie pasywów).
2.2. Rachunek zysków i strat.
2.2.1. Dochody z dotacji budżetowych z Urzędu Miasta i Gminy Wolin
wynosiły 822.263,68 zł, dotacja FDP 20.000,00 zł na dostosowanie
pomieszczeń darowizny 1.289,85 zł, 1% podatku dochodowego na
rzecz organizacji pożytku publicznego 10.112,30 zł, dochody na
realizacje projektu 436,50 , dotacja na podręczniki 8.015,71 plus
przychody finansowe 122,06zł.
2.2.2. Koszty poniesione w 2017 r. zamykają się kwotą 856.881,02 zł plus z
koszty finansowe 197,24 zł.
2.2.3. Stowarzyszenie zamknęła rok zysk brutto 5.189,95 zł
3. Znaczące informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansowych oraz
rachunku zysków i strat.

Pozycje dotyczące roku obrotowego zarówno w bilansie jak i w rachunku
zysków i strat odpowiadają w pełni układowi wynikającemu z ustawy
o rachunkowości.
4. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki.
4.1. W roku 2017 Stowarzyszenie prowadziło Szkołę Podstawową w
Ładzinie oraz punkt przedszkolny Stowarzyszenie zatrudniało w ramach
stosunku pracy 28 pracowników. Ponadto angażowano również osoby
fizyczne do realizacji określonych zadań wynikających z działalności
statutowej. Osoby te były angażowane okresowo, w ramach stosunku
cywilnoprawnego.
4.2.

Stowarzyszenie posiada trzyosobowy Zarząd.
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