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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 
 
Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148 

 
zarejestrowania w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest: "Działalność na rzecz ogółu 
społeczności, polegająca na wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
aktywizację jednostek do udziału w życiu publicznym oraz pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym wsparcia, upowszechniania oświaty, kultury i sztuki, promocja kultury  
i sportu, udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej, 
opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nauka 
młodzieży przedsiębiorczości, rozwijanie aktywności, kreatywności i partycypacji wśród 
osób dorosłych, organizowanie grup dyskusyjnych na tematy społeczne. Wzmacnianie 
więzi wśród społeczności lokalnych poprzez wspieranie przedsiębiorczych inicjatyw 
społecznych, odpowiadających celom statutowym Fundacji. Budowanie świadomości 
posiadania wpływu na rzeczywistość społeczną, wspieranie egalitarności sztuki, 
budowanie zrozumienia dla współczesnej kultury i sztuki, umożliwienie dostępu do sztuki 
dla wszystkich, promocja kultury, zdrowia fizycznego i psychicznego. Zmniejszenie różnic 
międzypokoleniowych, organizowanie i finansowanie zakupu materiałów i pomocy 
naukowych oraz sprzętu sportowego dla placówek wychowawczych i oświatowych. 
Organizowanie oraz finansowanie koloni i wyjazdów wakacyjnych. Zakładanie i 
prowadzenie placówek edukacyjnych objętych systemem oświaty. Prowadzenie innych 
form wsparcia w zależności o zaistniałych potrzeb. 
 
 
1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. 
 
2. Założenie kontynuacji działalności 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Fundację "Wygrajmy Siebie" w dającej sie przewidzieć przyszłości, gdyż 
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 
 
3. Przyjęte zasady rachunkowości w Fundacji "Wygrajmy Siebie" 

 
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat 

 
W roku obrotowym 2015 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów 
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Fundacja "Wygrajmy 
Siebie" sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym dla jednostek 
prowadzących działalność gospodarczą, innych niż banki i zakłady ubezpieczeń. 



Środki trwałe wycenia sie według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich 
wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki 
trwałe umarza się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej 
metody amortyzacji. 
 
Stosowanie stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 
podatkowe. 
 
Środki trwałe w cenie nabycia od wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych 
(tzw. środki trwałe nisko cenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do 
użytkowania. 
 
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i cenie 
nabycia nieprzekraczającej 3500 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. 
 
Wartości niematerialne i prawne 

 
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane 
proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 
 
Stosowanie stawki amortyzacji były dostosowywane do limitów wyznaczonych przez przepisy 
podatkowe. 
 
Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości 
niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po 
miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. 
 
Należności 
 
Należności wyceniane zostały w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmuje sie odpisami 
aktualizującymi ich wartość. odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności. 
 
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i produktów w toku wycenia się według 
cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień 
bilansowy. 
 
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje 

 
i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

 
Wartość brutto 

 

Lp 
Określenie grupy składników majątku 

trwałego 
Stan na początek roku 

obroto-wego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

z zakupu 
bezpo-

średniego 

rozliczenie 
środków 

trwałych w 
budowie 

z leasingu 
finansoweg

o 

z 
tytuł

u 
aktu
aliza

cji 
wyce

ny 

nieodpłatne 
przekazania 

sprzedaż 

li
k
w
id
a
cj
a 

1. Wartości niematerialne i prawne, w 
tym: 

0,00        

a) koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

0,00        

b) wartość firmy 0,00        

c) inne wartości niematerialne i prawne 0,00        

d) zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne 

0,00        

2. Środki trwałe, w tym: 0,00        

a) grunty (w tym prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 

0,00        

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

0,00        

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00        

d) środki transportu 0,00        

e) inne środki trwałe 0,00        

3. Środki trwałe w budowie 0,00        



4. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00        

5. Nieruchomości niewyceniane według 
cen rynkowych lub w wartości 
godziwej 

0,00        

Umorzenie 

 
 

Lp 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na 
początek 

roku 
obroto-
wego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Wartość 
netto 

ogółem 

amortyzacja 

z 
aktualizacji 

wyceny 

przekazane 
nieodpłatnie 

sprzedaż 
(koszty) 

likwidacja 
planowa 

poza- 
planowa 

1. Wartości niematerialne i 
prawne, w tym: 

0,00       0,00  0
,
0
0 

a) koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

0,00       0,00  0
,
0
0 

b) wartość firmy 0,00       0,00  0
,
0
0 

c) inne wartości niematerialne i 
prawne 

0,00       0,00  0
,
0
0 

d) zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

0,00       0,00  0
,
0
0 



2. Środki trwałe, w tym: 0,00       0,00  0
,
0
0 

a) grunty (w tym prawo 
wieczystego użytkowania 
gruntu) 

0,00       0,00  0
,
0
0 

b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

0,00       0,00  0
,
0
0 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00       0,00  0
,
0
0 

d) środki transportu 0,00       0,00  0
,
0
0 

e) inne środki trwałe 0,00       0,00  0
,
0
0 

 
 
 
 
 

2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych 

 

Lp 
Określenie grupy składników 
inwestycji długoterminowych 

Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia 
Zmniejsze

nia 
Stan na koniec roku obrotowego 



zakupu 

akt
uali
zacj

a 
wyc
eny 

przeklasyfiko-wanie sprzedaż 
aktualizacja 

wyceny 
przeklasyfiko-

wanie 

1. Nieruchomości 0,00       

2. Wartości niematerialne i 
prawne 

0,00       

3. Długoterminowe aktywa 
finansowe, w tym: 

0,00       

a) W jednostkach powiązanych, w 
tym: 

0,00       

 - udziały lub akcje 0,00       

 - inne papiery wartościowe 0,00       

 - udzielone pożyczki 0,00       

 - inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00       

b) w pozostałych jednostkach 0,00       

 - udziały lub akcje 0,00       

 - inne papiery wartościowe 0,00       

 - udzielone pożyczki 0,00       

 - inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00       

4. Inne inwestycje 
długoterminowe 

0,00       

5. Razem 0,00       



3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 
zł. 
 
4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie 
ma. 

 
5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z 

tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie ma 

 
6. Struktura własności kapitału podstawowego 

 

Rodzaj Kapitału 

Stan na 
początek 
okresu 

Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 
koniec 
okresu 

1. Kapitał podstawowy 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 

2. Kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 130,59 0,00 -1 130,59 0,00 

6. Zysk (strata) netto 0,00 4 283,07 0,00 4 283,07 

 
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: zysk 

zostanie przeznaczony na przychody lat następnych. 
 

8. Dane o stanie rezerw - zmiany w ciągu roku obrotowego z zł - nie ma. 
 
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek - nie ma. 
 
10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty - nie ma. 
 
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł - nie ma. 
 
12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł - nie ma. 
 
13. Zobowiązania warunkowe - nie ma. 
 
14. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura 

terytorialna 

 
1. Przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł 
2. Przychody z działalności statutowej: 13 925,83 zł 
     w tym: 
 - składki członkowskie: 0,00 zł 
 - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 0,00 zł 



 - przychody z działalności statutowej odpłatnej: 7 697,50 zł 
 - przychody z działalności statutowej - darowizny: 6 228,33 zł 
 - przychody z działalności statutowej - dotacje i granty: 0,00 zł 
3. Przychody finansowe: 0,01 zł 
4. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł 
5. Zyski nadzwyczajne: 0,00 zł 
Razem przychody: 13 925,84 zł 
 

15. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizacyjnych wartość środków trwałych 

 
W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki 
trwałe. 
 
16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 
W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasy. 
 
17. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie ma. 
 
18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto 

 
Wyszczególnienie Kwota w zł 

Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat 13 925,84 

Przychody niepodlegające opodatkowaniu 13 925,84 

Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej 0,00 

Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 13 925,84 

Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat 9 642,77 

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 9 642,77 

Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji 
księgowej 

0,00 

Koszty zgodnie z ustawą 0,00 

Dochód/Strata podatkowa 0,00 

Odliczenie od dochodu 0,00 

Dochód po odliczeniach 0,00 

Podatek 0,00 

Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze 0,00 

Podatek po uwzględnieniu korekt 0,00 

 
19. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach 

rodzajowych 

 

Rodzaj kosztu 
Wartość w zł 

rok poprzedni 
Wartość w zł 
rok bieżący 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 907,49 586,64 

3. Usługi obce 4 071,20 7 925,54 



4. Podatki i opłaty 0,00 0,00 

5. Wynagrodzenia 0,00 0,00 

6. Narzuty na wynagrodzenia 0,00 0,00 

7. Ubezpieczenia i inne świadczenia 0,00 0,00 

8. Pozostałe koszty rodzajowe 2 355,95 1 130,59 

Razem koszty rodzajowe 7 334,64 9 642,77 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 

 
20. Dane o kosztach według typów działalności 
 

Rodzaj kosztu Wartość w zł 
rok poprzedni 

Wartość w zł 
rok bieżący 

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 0,00 

2. Koszty działalności statutowej odpłatnej 3 808,35 6 626,38 

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 2 355,95 1 130,59 

4. Koszty administracyjne 1 170,34 1 885,80 

5. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

Razem koszty według typów działalności 7 334,64 9 642,77 

 
21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 

potrzeby 

 
W okresie sprawozdawczym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków 
trwałych na własne potrzeby wynosił 0,00 zł 
 
22. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe 

 

Wyszczególnienie nakładów 
Nakłady 

poniesione w roku 
obrotowym 

Nakłady planowane  
w następnym roku obrotowym 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

Nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 

Ogółem 0,00 0,00 

 
23. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 

 
ZYSKI NADZWYCZAJNE 

Tytuł 

1. Losowe 

2. Pozostałe 

Razem 

STRATY NADZWYCZAJNE 

Tytuł Wartość w zł 

1. Losowe 0,00 

2. Pozostałe 0,00 

Razem 0,00 

 



24. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

 
W roku obrachunkowym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 
wyniósł 0,00 zł. 
 
 
25. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych 

 
W roku obrotowym jednostka nie zatrudniała pracowników. 
 
26. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członkom zarządu i rady nadzorczej 

 
W 2015 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie wypłacono wynagrodzeń. 
 
27. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w 

skład zarządu i rady nadzorczej 
 
W roku 2015 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie udzielono pożyczek i innych 
świadczeń o podobnym charakterze 

 
28. Informacja o znaczących zdarzeń z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 

za 2015 rok - nie ma. 
 
29. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym 

 
Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 
zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki. 
 
30. Zmiany zasad rachunkowości - metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania 

finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy 

 
W roku 2015 jednostka nie dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do 
poprzedniego roku obrotowego, które miały by wpływ na wynik finansowy za bieżący okres 
sprawozdawczy. 
 
31. Wspólne przedsięwzięcia, które na podlegają konsolidacji - nie dotyczy. 
 
 
 
Kraków, dnia 31.03.2016 r. 
 
 
 
 
 
Sporządził:         Zatwierdził: 



 
 
 



BILANS 

AKTYWA 31.12.2015 
A. AKTYWA TRWAŁE 01 0,00 
I. Wartości niematerialne i prawne 02  

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 03  

  2. Wartość firmy 04  

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 05  

  4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 06  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 07 0,00 
  1. Środki trwałe 08  

      a) grunty 09  

      b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10  

      c) urządzenia techniczne i maszyny 11  

      d) środki transportu 12  

      e) inne środki trwałe 13  

  2. Środki trwałe w budowie 14  

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15  

III. Należności długoterminowe 16 0,00 
  1. Od jednostek powiązanych 17  

  2. Od pozostałych jednostek 18  

IV. Inwestycje długoterminowe 19  

  1. Nieruchomości 20  

  2. Wartości niematerialne i prawne 21  

  3. Długoterminowe aktywa finansowe 22  

     a) udziały i akcje 23  

     b) papiery wartościowe 24  

     c) udzielone pożyczki długoterminowe 25  

    d) inne długoterminowe aktywa finansowe 26  

  4. Inne inwestycje długoterminowe 27  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 0,00 
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29  

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30  

B. AKTYWA OBROTOWE 31 6 492,92 
I. Zapasy 32  

  1. Materiały 33  

  2. Półprodukty i produkcja w toku 34  

  3. Produkty gotowe 35  

  4. Towary 36  

s 37  

II. Należności krótkoterminowe 38 4 000,00 
  1. Należności od jednostek powiązanych 39  

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 40  

          - do 12 miesięcy 41  

          - powyżej 12 miesięcy 42  

      b) inne 43  

  2. Należności od pozostałych jednostek 44  

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45  

          - do 12 miesięcy 46 4 000,00 
          - powyżej 12 miesięcy 47  

      b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 48  

      c) inne 49  

      d) dochodzone na drodze sądowej 50  

III. Inwestycje krótkoterminowe 51 2 390,42 
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 52 2 390,42 
      a) w jednostkach powiązanych 53  

      b) w pozostałych jednostkach 54  

          - udziały i akcje 55  

          - inne papiery wartościowe 56  

          - udzielone pożyczki 57  

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 58  

      c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59 2 390,42 
          - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 60 2 390,42 
          - inne środki pieniężne 61  

          - inne aktywa pieniężne 62  

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 63  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64 102,50 
Suma aktywów (A + B ) 65 6 492,92 
 



PASYWA 31.12.2015 
A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE 66 6 383,07 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 67 2 100,00 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 68  

III. Udziały własne (-) 69  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 70  

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 71  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 72  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 73  

VIII. Zysk (strata) netto 74 4 283,07 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 75  

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 76 109,85 

 

I. Rezerwy na zobowiązania 77 0,00 
   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78  

   2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 79  

       - długoterminowa 80  

       - krótkoterminowa 81  

   3. Pozostałe rezerwy 82  

       - długoterminowe 83  

       - krótkoterminowe 84  

II. Zobowiązania długoterminowe 85 0,00 
   1. Wobec jednostek powiązanych 86  

   2. Wobec pozostałych jednostek 87  

       a) kredyty i pożyczki 88  

       b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 89  

       c) inne zobowiązanie finansowe 90  

       d) inne 91  

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 92 109,85 
   1. Wobec jednostek powiązanych 93  

       a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 94  

           - do 12 miesięcy 95  

           - powyżej 12 miesięcy 96  

       b) pożyczki 97  

       c) zaliczki otrzymane na dostawy 98  

   2. Wobec pozostałych jednostek 99 109,85 
       a) kredyty i pożyczki 100  

       b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 101  

       c) inne zobowiązanie finansowe 102  

       d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 103  

           - do 12 miesięcy 104 0,00 
           - powyżej 12 miesięcy 105  

       e) zaliczki otrzymane na dostawy 106  

       f) zobowiązania wekslowe 107  

       g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. Świadczeń 108  

       h) z tytułu wynagrodzeń 109  

       i) inne 110 109,85 
   3. Fundusze specjalne 111  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 112 0,00 
   1. Ujemna wartość firmy 113  

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 114  

       - długoterminowe 115  

       - krótkoterminowe 116  

Suma pasywów (A + B ) 117 6 492,92 
 

 



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

        
Wyszczególnienie   2015 2014 

        
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 13 925,83 6 204,05 
     I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 13 925,83 6 240,05 
   II. Zmiana stanu produktów 3   

   III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4   

   IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5   

B. Koszty działalności operacyjnej 6 9 642,77 7 334,64 
     I. Amortyzacja 7   

    II. Zużycie materiałów i energii 8 583,64 907,49 
   III. Usługi obce 9 7 925,54 4 071,20 
   IV. Podatki i opłaty 10   

    V. Wynagrodzenia 11   

   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13   

   VII. Pozostałe koszty rodzajowe 14 1 130,59 2 355,95 
   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15   

C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B) 16 4 283,06 -1 130,59 
D. Pozostałe przychody operacyjne 17 0,00 0,00 
     I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 18   

   II. Dotacje 19   

  III. Inne przychody operacyjne 20   

E. Pozostałe koszty operacyjne 21 0,00 0,00 
      I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 22   

     II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23   

    III. Inne koszty operacyjne 24   

F. Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C + D - E) 25 4 283,06 -1 130,59 
G. Przychody finansowe 26 0,01 0,00 
     I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek powiązanych 27   

    II. Odsetki 28 0,01  

   III. Zysk ze zbycia inwestycji 29   

   IV. Aktualizacja wartości inwestycji 30   

    V. Inne 31   

H. Koszty finansowe 32 0,00 0,00 
      I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 33   

     II. Strata ze zbycia inwestycji 34   

    III. Aktualizacja wartości inwestycji 35   

    IV. Inne 36   

I. Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F + G - H) 37 4 283,07 -1 130,59 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 38 0,00 0,00 
     I. Zyski nadzwyczajne 39   

    II. Straty nadzwyczajne 40   

K. Zysk / Strata brutto (I + / - J) 41 4 283,07 -1 130,59 
L. Podatek dochodowy (L.I + L.II) 42   

    I. Podatek bieżący 43   

    II. Podatek odroczony 44   

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 45 0,00 0,00 
N. Zysk / Strata netto (K - L - M) 46 4 283,07 -1 130,59 

 
 


