
Dodatkowe informacje i obj aśnienia

I. Uzupełnienie danych o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe nie występują.

Aktywa obrotowe obejmuj ą:

- środki pienięzne na rachunku bankowym BANK PEKAO S.A. O/BiałyStok 44 375,8| ń

Pasywa

Stan na początekroku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania otazstankońcowy funduszy.

Nadwyżka przychodów nad kosńanilzysV za 2015 rok wyniosła 7 230,13 zł i zostarie
przeznaczona na pokrycie nadwyzki kosżów nadprzychodami w latach następnych.

W pozycji roz|iczenia międzyokresowe przychodów ryykazano wpłaty zaliczkowe
uczestników na warsźaty w 2016 r. w krpocie 15 840,00 zł.

II. Struktura uzyskanych przychodów w kwocie 126 769,2l zł przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedłĘ produktów w kwocie 116 415,00 ń,wĘm:

- warsżaty naukowe 116 415,00 zŁ

Z.Pozostałe przychody statutowe w kwocie l0 354,19 z\w tym:

- składki członkowskie 2 360,00 zł

- darowizny IYo 7 994,19 zł

3. Przychody finansowe w kwocie 0,02 zł, w tym:

- odsetki bankowe 0,02 zł
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III. Struktura poniesionych kosztów w kwocie 119 539,08 ńprzedstawia się następująco:

1. Koszty realizacji zadań statutowych 6 673,67 ń

2. Kosńy działalności statutowej odpłatnej :

-warsztaty naukowe 112865,4I zł

Wy s zc ze g ó l n ie n ie fu n d us zy Stan na poczqtek roku stan na koniec roku

1. Fundusz Statutowy 18 255,15 l8 ż55,I

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami 0,0C 0,0(

}. Nadwyźka przychodów nad kosztami z lat
rbiegłych

0,0C 633,33

1. Nadwyżka przychodów nad kosźami
z roku obrotowego lzysW

633,33 7 230,I

RAZEM: 18 888,46 26118,6l



IV. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań zńązanych

z dzińalnością statutową.

V. Jednostka planuje zwiększenie kwoty przychodów z §rtułu otrzymywania darowizn,

dotacji oraz grarfiów na realizację projektów.

\rI. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

Wyszczególnienie Kwota zł

l. Przychody z rachunku wyników 126 769,2I

ż.Przychody podatkowe 126 769,2l

3. Koszty z rachunku wyników 119 539,0E

4. Koszty stanowiące kosż uzyskania przychodu /KSKUP/ 1l9 539,0E

5. Dochód podatkowy 7 230,1

6. Dochód zwolniony 7 230,I

7. Dochód do opodatkowania 0,0C

VII. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie zatrudńało pracowników na umowę

o pracę.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym nie otrzymywali

wynagrodzenia.

W roku 2015 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów cywilno - prawnych w kwocie

20 890,00 zł.

BiaĘstok dnia 10.03.2016 r.
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