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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
a)środki trwałe razem- 5 796 699,22 zł z tego: 
1/grunty-297 741,50 zł
2/budynki - 4 134 679,08 zł
3/środki transportowe - 777 564,47 zł
4/urządzenia techniczne - 173 521,77 zł
5/pozostałe środki trwałe - 413 192,40 zł

b)inwestycje na obcym środku trwałym-brutto (budynek dworca PKP)-wyszczególnienie wg pozycji bilansowych 
z tego 1/ środki trwałe (obce-dworzec PKP) - 36 900,26 zł. Razem środki trwałe PSOUU + inwestycje na obcym 
środku trwałym-brutto- -5 833 599,48 zł. Umorzenie środków trwałych - 1 874 110,27 zł z tego 1/budynki- 912 
255,16 zł,2/środki transportowe-483 206,05 zł,4/urządzenia techniczne- 119 460,63 zł, 5/pozostałe środki 
trwałe- 359 188,43 zł. Wartości niematerialne i prawne razem- 20 445,50zł, z tego:1/licencje i programy 
komputerowe-20 445,50zł.  Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych RAZEM 20 445,50zł, z 
tego:1/licencje i programy komputerowe - 20 445,50zł. Inwestycje długoterminowe RAZEM-5 000,00 zł, z 
tego:1/ 100% udziałów z Spółce ,,Szansa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 5 000,00 zł.

Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty-ogółem należności - 173 959,73 zł.
Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego,przewidywanym 
umową,okresie spłaty: a) informacja na temat kredytów-kredyt zaciągnięty z 2010r.- 161 271,77 zł, okres spłaty 
kredytu:a/do jednego roku-20 809,32zł, b/powyżej 1 roku do 3 lat - 41 618,64 zł, c/powyżej 3 do 5 lat - 41 
618,64 zł,d/powyżej 5 lat 78 034,49 zł. 
Zobowiązanie krótkoterminowe - 181 525,64zł, fundusze specjalne - 141 004,54 zł.
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - 570 164,65 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów- 118 167,33 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów - 181 155,26 zł
Razem rozliczenia międzyokresowe kosztów - 299 322,59 zł
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Struktura rzeczowa 
a)struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem
Przychody razem- 8 501 079,49 zł z tego:1/przychody działalności statutowej-typowe - 820 888,53 zł
Inne przychody statutowe- 7 573 243,51 zł z tego: a/dotacje różne - 4 378 727,60 zł, b/dotacja na realizację 
obowiązku szkolnego - 3 194 515,91 zł, c/pozostałe - 0 zł.
3.Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego - 26 639,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne - 77
 850,28 zł, przychody finansowe - 2 458,17 zł
b)struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólno administracyjnych - 
Koszty razem 7 944 238,38 zł z tego: 
1.koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej - 7 033 251,76 zł, z tego: 
Warsztat Terapii Zajęciowej-867 139,47, Grupa Teatralna- 61 719,10 zł, Mieszkanie Chronione - 81 261,18 zł 
OREW-2 781 554,26 zł, PŚDS-543 841,51 zł, ZRT-88 820,62 zł, Przedszkole- 1 048 606,90 zł, Koszty 
działalności ZAZ- 962 942,04 zł, PSOUU-pozostałe- 597 366,68 zł
2.koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej- 883 877,63 zł, z tego:1/amortyzacja - 153 656,06 zł, 
2/materiały-3 424,16 zł, 3/energia-3 316,76 zł, 4/usługi obce- 13 451,95 zł, 5/opłaty - 18 zł, 
6/wynagrodzenia-573 150,45 zł, 7/ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 118 775,26 zł, 8/podróże 
służbowe - 62 zł, 9/pozostałe - 18 022,99 zł
4.Pozostałe koszty - 2 103,01 zł
5.Koszty finansowe - 9 433,39 zł
c) informacja o kosztach rodzajowych
-amortyzacja- 191 674,60 zł
-zużycie materiałów - 560 801,94 zł
- energia - 211 882,82 zł
-usługi obce - 894 412,30 zł
-opłaty i podatki - 68 189,67 zł
- wynagrodzenia - 4 662 148,70 zł
-ubezpieczenia społeczne i FP - 860 291,68 zł
-podróże służbowe - 11 309,44 zł
-pozostałe koszty-27 687,09 zł
-artykuły spożywcze-93 594,89 zł
-trening ekonomiczny - 34 479,50 zł
-rehabilitacja społeczne - 64 833,97 zł
-BHP pracowników- 36 637,77 zł
-fundusz socjalny-157 000,77 zł
-szkolenia - 32 158,99 zł
-koszty transportu- 24 531,73 zł
-koszty reprezentacji i reklamy - 1 066,12 zł

Informacja na temat zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
1.artykuły spożywcze - PSONI - 3 005,57 zł
2.magazyn-dział gastronomiczny- 911,14 zł
3.magazyn-dział porządkowo-ogrodniczy - 187,15 zł
4.magazyn -dział rękodzielniczo-wytwórczy- 4 090,16 zł
5.środki czystości-PSONI- 5 226,54 zł
6.magazyn-Bar- 198,75 zł
7.paliwo-ZAZ - 322,40 zł
8.Paliwo-PSONI- 2 492,00 zł
RAZEM - 16 433,71 zł
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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 - 374 704,81 zł
B.środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości - 81 309,19 zł
C.środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości - 29 930,45 zł
D.środków pieniężnych razem netto w wysokości - 263 465,17 zł
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 263 465,17 zł
Korekty w rachunku przepływów pieniężnych:
1/amortyzacja -191 674,60 zł
2/zmiana stanu -odsetki-  9 121,14 zł
3/zmiana stanu rezerw - 17 952,99 zł
4/zmiana stanu zapasów - 135,16 zł
5/zmiana stanu należności - -10 297,45 zł
6/zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek - 241 418,48 zł
7/zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - -171 287,51 zł

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowch i funduszy specjalnych z wyłączeniem zmiany stanu zobowiązań z 
tytułu kredytu gw bilansu wynosi 241 418,48 zł, według rachunku przepływów pieniężnych poz.A.II.8 wynosi 
241 418,48 zł.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych:wg bilansu  wynosi -171 287,51 zł,i wg rachunku przepływów 
poz.A.II.9 wynosi -171 287,51 zł
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Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie 
w zakresie niezbędnym do oceny 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.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie zatrudniało 159 osób. W liczbie tej jest 10 osób nieaktywnych 
zawodowo przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich,urlopach 
macierzyńskich,wychowawczych i bezpłatnych co w przeliczeniu na pełne etaty dało 141 etaty. W związku z 
powyższym aktywnych zawodowo pracowników było 149, w przeliczeniu na pełne etaty to 132. 
Pracownicy ogółem w etatach-132, pracownicy mertoryczni-88, pracownicy administracyjni-16,pracownicy 
obsługowi-28
Średni stan zatrudnienia w 2016r. wyniósł 147 osób (bez nieaktywnych zawodowo). Średni stan zatrudnienia w 
przeliczeniu na pełne etaty w 2016r. wyniósł 129 etatów (bez osób nieaktywnych zawodowo). Średnie 
wynagrodzenie pracowników w 2016r. wyniosło 2 951,59 zł brutto/etat przeliczeniowy
Wynagrodzenie:
-łączna kwota wynagrodzeń - 4 675 311,23 zł w tym:
-wynagrodzenie zasadnicze - 4 263 709,76 zł
-nagrody - 16 180,00 zł
-premie - 172 384,15 zł
-wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - 223 037,32 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 korekt - nie występuje.
Znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym-nie wystąpiły.
W roku obrotowym nie zmieniano zasad polityki rachunkowości.
Podane informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
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Sporządzono dnia:

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji-nie występują.
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi-nie występują.
Wyka spółek, 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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wszystkie udziały, to jest 100 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5
 000,00 zł zostało objętych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Ostródzie i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5000,00 zł. Spółka powstała w celu wspierania 
działalności ststutowej stowarzyszenia na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 
94,poz.1037 z 2000r. z późn.zmianami.Zysk Spółki SZANSA przypadający na Wspólnika-Polskie 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie przeznaczony będzie  na 
realizację celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Ostródzie. Akt notarialny spółki podpisany został w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie w dniu 
03.12.2013 r. Repertorium ,,A" nr 5009/13. Udziały w spółce zostały ujęte w bilansie za 2016 r. w aktywach w 
pozycji A.IV.1
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.
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