
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości w ciągu roku obrotowego:
a) środki trwałe razem - brutto - wyszczególnienie wg pozycji bilansowych, stan na dzień 31.12.2014r.
    Środki trwałe razem -                                                                                           5430409,63 zł
z tego:
1/ grunty -                                                                                                                297741,50 zł
2/ budynki -                                                                                                            4108327,08 zł
3/ środki transportowe -                                                                                             495287,47 zł
4/ urządzenia techniczne -                                                                                          143397,07 zł
5/ pozostałe środki trwałe -                                                                                         385656,51 zł
b) umorzenie środków trwałych - brutto - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2014r.
Umorzenie środków trwałych razem -                                                                         1518677,78 zł
z tego:
1/ budynki -                                                                                                               698799,94 zł
2/ środki transportowe -                                                                                              397353,57 zł
3/ urządzenia techniczne -                                                                                           117860,28 zł
4/ pozostałe środki trwałe -                                                                                          334663,99 zł
c) wartości niematerialne i prawne - brutto - stan na dzień 31.12.2014r.
1/ licencje i programy komputerowe -                                                                             14965,10 zł
2) Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - stan na koniec roku obrotowego - 31.12.2014 r.
razem -                                                                                                                        12380,85 zł z tego:
1/ artykuły spożywcze -                                                                                                   2393,17 zł
2/ magazyn -dział gastronomiczny -                                                                                   1116,80 zł
3/ magazyn-dział porządkowo-ogrodniczy -                                                                         926,31 zł
4/magazyn dział rękodzielniczo-wytwórczy                                                                        2061,59 zł
5/ środki czystości - 3960,98 zł
6/ paliwo - 1922,00 zł
3) Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty:
Aktywa  - 111746,61 zł
4) Dane o stanie rezerw( stan na koniec roku)
Pasywa - rezerwa (w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów) z tytułu odpraw emerytalnych- 
37596,08 zł
5) Podział zobowiązań:
a)kredyty - 223699,60 zł z tego:
a) do jednego roku - 20809,20 zł
b)powyżej 1 roku do 3 lat - 41618,40 zł
c) powyżej 3 do 5 lat- 41618,40 zł
d) powyżej 5 lat 119653,60 zł
e) zobowiązanie krótkoterminowe - 113751,85 zł
f) fundusze specjalne - 74971,32 zł
6) Wykaz istotnych pozycji czynnych  i biernych rozliczeń międzyokresowych 546138,03 zł
1/ leasing 79469,46 zł
2/ rozliczenia międzyokresowe kosztów - 67423,20 zł
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Przychody razem - 6196823,78 zł
z tego:
1. przychody działalności statutowej - typowe - 267592,28 zł
2. Inne przychody statutowe - 5852349,84 zł
3. Przychody działalności statutowej  pożytku publicznego - 25595,30 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne - 47492,49 zł
5. Przychody finansowe  - 3793,87 zł

1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej 5188003,88 zł z tego:
WTZ- 805385,44 zł
Grupa Teatralna - 58013,50 zł
Mieszkanie Chronione - 78982,53 zł
OREW - 2770278,95 zł
PŚDS - 410863,95 zł
ZRT - 84185,04 zł
Przedszkole - 390743,65 zł
ZAZ Ostróda - 70259,40 zł
PSOUU - pozostałe - 519291,42 zł

2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:
a) nieodpłatnej - 25595,30 zł

3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej - 695964,05 zł z tego:
1/ amortyzacja - 138966,87 zł
2/ materiały 1185,94 zł
3/ energia - 5811,70 zł
4/ usługi obce - 12 393,10 zł
5/ opłaty - 2425,20 zł
6/ wynagrodzenia - 439254,53 zł
7/ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 95029,04 zł
8/ podróże służbowe - 897,67 zł

4. Pozostałe koszty - 31 273,57 zł
5. Koszty finansowe - 15 394,46 zł

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych sporządzony metodą 
pośrednią.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości, powiązany 
jest z bilansem i rachunkiem zysków i strat - wykazuje zmianę (+,  -)
A. środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości  156928,01 zł
B. środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości -224706,28 zł
C. środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości -34037,00 zł
D. środków pieniężnych razem netto -101815,27 zł
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -101815,27 zł

Korekty w rachunku przepływów pieniężnych:   
- amortyzacja                                                                                                  141904,25 zł
- zmiana stanu - odsetki                                                                                     13227,80 zł
- zmiana stanu rezerw                                                                                          6122,33 zł
- zmiana stanu zapasów                                                                                      -7800,48 zł
- zmiana stanu należności                                                                                  -10349,16 zł
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek  -168714,11 zł
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                        131133,93 zł

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych z wyłączeniem zmiany stanu zobowiązań 
z tytułu kredytu wg bilansu B.III wynosi -168714,11 zł , wg rachunku przepływów pieniężnych poz. A.II.8 wynosi 
-168714,11 zł. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: wg bilansu wynosi 131133,93 zl, i wg rachunku 
przepływów poz. A.II.9 wynosi 131133,93 zł
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Sporządzono dnia:2015-05-06

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie 
w zakresie niezbędnym do ceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie 
dotyczy.

Istotnych transakcji zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - 
nie występują.

Przeciętne zatrudnienie, z podziałem  na grupy zawodowe: na dzień 31 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie 
zatrudniało 134 osoby. W liczbie tej 7 osób nieaktywnych zawodowo przebywających na długoterminowych 
zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych co w przeliczeniu na pełne 
etaty dało 119 etatów. W związku z powyższym aktywnych zawodowo pracowników było 127 osób, w 
przeliczeniu na pełne etaty to 112 etatów.
Pracownicy ogółem - w etatach 112, pracownicy merytoryczni - 75, pracownicy administracji - 13, pracownicy 
obsługowi - 24.

Średni stan zatrudnienia w 2014 r. wyniósł 95 osób (bez osób nieaktywnych zawodowo). Średni stan 
zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w 2014 r. wyniósł 91 etatów (bez osób nieaktywnych zawodowo). 
Średnie wynagrodzenie pracowników w 2014 r. wyniosło 3084,52 zł brutto/etat przeliczeniowy.

Wynagrodzenie:
- łączna kwota wynagrodzeń                                 3368287,33 zł   w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze                                  3014193,33 zł
- nagrody                                                                42500,00 zł
- premie                                                                130465,80 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych      181128,20 zł

Zarząd Koła Stowarzyszenia pracuje nieodpłatnie.
V

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty - nie występuje. 

Znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym - nie wystąpiły.

W roku obrotowym nie zmieniono zasad polityki rachunkowości.

Podane informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

VI

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie występują.
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie występują.

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20%  udziałów.
Udziały w spółkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych na dzień bilansowy - nie występują.
Stowarzyszenie posiada 100% udziałów w spółce SZANSA Sp. z o. o. Wszystkie udziały, to jest 100 udziałów 
o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5000,00 zł zostało objętych przez 
PSOUU Koło w Ostródzie i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5000,00 zł. Spółka powstała w celu 
wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zysk 
Spółki SZANSA przypadający na wspólnika - PSOUU Koło w Ostródzie przeznaczony będzie na realizację 
celów statutowych PSOUU Koło w Ostródzie.
Akt notarialny spółki podpisany został w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie w dniu 03.12.2013 r.

Jednostka sporządza sprawozdanie łączne.
VII

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie łączyło się z innymi podmiotami gospodarczymi.

VIII

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
Stowarzyszenie działalności w roku następnym po badaniu.

IX

Nie posiadamy informacji, które mogłyby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

Druk: MPiPS


