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1.     Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych

a) Wartości niematerialne i prawne
  Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

b) Rzeczowe aktywa trwałe
Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych.

c) Inwestycje długoterminowe
Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych.

c) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Stowarzyszenie nie tworzyło długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

    2.     Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

    3.      Wartość  nieamortyzowanych środków trwałych
Stowarzyszenie nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych.

    4.    Zobowiązania wobec budżetu  państwa lub jednostek samorządu 
            terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa i samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Struktura własności kapitału zakładowego na 31.12.2015r.

Dane podziału kapitału przedstawia poniższa tabela:
Nazwa udziałowca Liczba członków  którzy wnieśli wpisowe Wartość nominalna Procentowy udział
Osoby fizyczne 19 10 100 %
 
    6.      Zmiany wartości kapitałów zapasowych i rezerwowych 
Stowarzyszenie nie posiada kapitału rezerwowego ani zapasowego.

7. Propozycje podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zysk w wysokości  4.036,71 zł stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami proponuje się przeznaczyć na 
zwiększenie przychodów w roku następnym. 

8. Dane o stanie rezerw

Stowarzyszenie nie tworzyło żadnych rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących

Pozycja ta Stowarzyszenia nie dotyczy.

10.     Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych

Wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia wykazane w sprawozdaniu finansowym są zobowiązaniami 
krótkoterminowymi.

11.   Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Pozycja ta na dzień bilansowy nie występuje.

12.    Wykaz grup zobowiązań  zabezpieczonych na majątku 

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

13.    Zobowiązania warunkowe, w tym gwarancje i poręczenia 

Na dzień bilansowy nie występują w jednostce zobowiązania warunkowe.
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II.   Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat
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1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w rozbiciu na poszczególne tytuły:
- darowizny osób fizycznych   50.146,15 zł
- składki członkowskie       2.345,00 zł
- nadwyżka przychodów z roku 2014   3.243,18 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Stowarzyszenie w roku obrotowym nie miało obowiązku tworzenia odpisów aktualizujących    
na środki trwałe.

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej 
w roku obrotowym lub przewidzianej  do zaniechania  w roku następnym

W roku obrotowym 2015 nie zaniechano ani nie ograniczono działalności usługowej ponieważ był on 
pierwszym rokiem prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności.
Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 
      podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego brutto przedstawia się następująco:

Przychody bilansowe                             55 734,33 
Przychody - obroty wewnętrzne                     0,00
Przychody nie opodatkowane /-/            - 3.243,18
Zwiększenie przychodów podatkowych /+/          0,00      
Przychody podatkowe                             52 491,15
Koszty ogółem bilansowe                     51 697,62
Zmiana stanu produktów +/-                      0,00
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów /-/  0,00
Zwiększenie kosztów podatkowych /+/              0,00 
Koszty - obroty wewnętrzne                      0,00
Koszty podatkowe                              51 697,62
Dochód do opodatkowania                          793,53    
Podstawa opodatkowania                         793,53   
Odliczenia od dochodu                         793,53    
  
Podstawa do opodatkowania po odliczeniach     0,00    
Podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 19%    0,00    
Podatek dochodowy uiszczony za granicą /-/   0,00    
Odliczenie od podatku /-/                     0,00    
Podatek należny wg CIT                    0,00   
Utworzone rezerwy na odroczony podatek /+/ 0,00
Utworzone aktywa na odroczony podatek /-/   0,00
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat     0,00
Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat /+, - /  793,53
Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego      0,00
Wynik netto / + , - /                 793,53   

5. Dane o kosztach wytworzenia produktów  na własne potrzeby oraz 
o kosztach  rodzajowych

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, wobec czego ta pozycja go nie 
dotyczy.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 

Pozycja ta nie występuje.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

.Pozycja ta Stowarzyszenia nie dotyczy

9, 10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
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Sporządzono dnia:2016-06-27

     W roku sprawozdawczym  zyski i straty  nadzwyczajne nie występują.
III

III.     Wyjaśnienia  do rachunku przepływów  pieniężnych

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.
IV

IV. Zagadnienia  osobowe

1.      Informacje  o przeciętnym  w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem 
         na grupy zawodowe

Stowarzyszenie nie  zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę. 

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych  osobom 
wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

Pozycja ta nie dotyczy Stowarzyszenia.

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze 
udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających 
i nadzorujących
W roku sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z członkiem Zarządu i członkami Komisji Rewizyjnej.
 
4. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych

Pozycja ta nie dotyczy jednostki.

V

V. Objaśnienie niektórych zdarzeń 
   
   1.     Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 
w sprawozdaniu  finansowym roku obrotowego;

W sprawozdaniu finansowym  roku obrotowego nie ma żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,                  a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym;

W sprawozdaniu finansowym za rok 2015 uwzględniono wszystkie zdarzenia.

3, 4.   Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego ;

 Stowarzyszenie nie zmieniło zasad sporządzania sprawozdania finansowego, w związku z tym, iż jest to jego 
pierwsze sprawozdanie finansowe.

VI

VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

Jednostka nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
VII
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