
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 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

z zakupu 

bezpo-

średniego 

rozliczenie 

środków 

trwałych 

w budowie 

z leasingu 

finansowego 

z tytułu 

aktualizacji 

wyceny 

nieodpłatne 

przekazania 
sprzedaż likwidacja 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0,00        0,00 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00        0,00 

b) wartość firmy 0,00        0,00 

c) inne wartości niematerialne i prawne 0,00        0,00 

d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00        0,00 

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

a) grunty (w tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu) 

0,00        0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 

0,00        0,00 

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

d) środki transportu 0,00        0,00 

e) inne środki trwałe 0,00        0,00 

3. Środki trwałe w budowie 0,00        0,00 

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00        0,00 

5. Nieruchomości niewyceniane według cen 

rynkowych lub w wartości godziwej 

0,00        0,00 



Umorzenie 
 

Lp. 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na  

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Wartość 

netto 

ogółem 

Wpływy 

z tytułu 

sprzedaży 

amortyzacja 
z aktualizacji 

wyceny 

przekazane 

nieodpłatne 

sprzedaż 

(koszty) 
likwidacja 

planowa 
poza-

planowa 

1. Wartości niematerialne i prawne 0,00         0,00 

a) koszty zakończonych prac 

rozwojowych 

0,00         0,00 

b) wartość firmy 0,00         0,00 

c) inne wartości niematerialne 

i prawne 

0,00         0,00 

d) zaliczki na wartości niematerialne 

i prawne 

0,00         0,00 

2. Środki trwałe 0,00         0,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu) 

0,00         0,00 

b) budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

0,00         0,00 

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

d) środki transportu 0,00         0,00 

e) inne środki trwałe 0,00         0,00 

 



2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych 
 

Lp. 
Określenie grupy składników inwestycji 

długoterminowych 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku 

obrotowego zakup 
aktualizacja 

wyceny 

przeklasyfiko-

wanie 
sprzedaż 

aktualizacja 

wyceny 

przeklasyfiko-

wanie 

1. Nieruchomości 0,00       0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00       0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: 0,00       0,00 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0,00       0,00 

 – udziały lub akcje 0,00       0,00 

 – inne papiery wartościowe 0,00       0,00 

 – udzielone pożyczki 0,00       0,00 

 – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00       0,00 

b) w pozostałych jednostkach, w tym: 0,00       0,00 

 – udziały lub akcje 0,00       0,00 

 – inne papiery wartościowe 0,00       0,00 

 – udzielone pożyczki 0,00       0,00 

 – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00       0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00       0,00 

5. Razem 0,00       0,00 

 

 



 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście według stanu na dzień 31-12-2013 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 -853,42 0,00 -853,42 0,00 

 6. Zysk (strata) netto 0,00 -2.355,95 0,00 -2 355,95 

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

obrotowy: strata zostanie pokryta z przychodów lat następnych.   

 

 



 8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w 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 

2. Przychody z działalności statutowej: 15 790,00 zł 

w tym: 

-   Składki członkowskie: 0,00 zł 

-   Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 0,00 zł 

-   Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 14 091,00 zł 

-   Przychody z działalności statutowej – darowizny: 1 699,00  zł 

-   Przychody z działalności statutowej - dotacje i granty: 0,00 zł  

-   Przychody z działalności statutowej pozostałe: 0,00  zł 

3. Przychody finansowe: 5,25 zł 

4. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł 

5. Zyski nadzwyczajne: 0,00 zł 

Razem przychody : 15.795,25 zł  



15. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków 

trwałych  

W okresie sprawozdawczym 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 15 795,25 

Przychody niepodlegające opodatkowaniu 15 640,42 

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

Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 15 795,25 

Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat 18 151,20 

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 17 996,37 

Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej 0,00 

Koszty zgodnie z ustawą 154,83 

Dochód / Strata podatkowa 0,00 

Odliczenia 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 356,66 1 529,06 

3. Usługi obce 1 970,84 15 613,89 

4. Podatki i opłaty 112,00 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 0,00 853,42 

Razem koszty rodzajowe 2 439,50 17 996,37 

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 114,00 1.195,00 

2. Koszty działalności statutowej odpłatnej 1.441,01 14.091,00 

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 853,42 

4. Koszty administracyjnej 884,49 1856,95 

5. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

Razem koszty według typów działalności 2.439,50 17.996,37 

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  STRATY NADZWYCZAJNE 

Tytuł Wartość w zł  Tytuł Wartość w zł 

1. Losowe 0,00  1. Losowe 0,00 

2. Pozostałe 0,00  2. Pozostałe 0,00 

Razem 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) członków 

zarządu i rady nadzorczej  

W 2013 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie wypłacano wynagrodzeń. 

27. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom 

wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej 

W 2013 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie udzielano pożyczek i innych 

świadczeń o podobnym charakterze. 



28. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych 

ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2013 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 2013 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 nie podlegają konsolidacji – nie 

dotyczy. 

 

Kraków, dnia 31-03-2014 

 

Sporządził:       Zatwierdził: 


