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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia , lub wartości przeszacowanej , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Jako środki trwałe przyjmuje się
te składniki majątku, których wartość przekracza 3 500,00 zł.
2. Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem , pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wycenia się
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
5. Należności i udzielone pożyczki- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności.
6. Zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiąznaia
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według
wartości godziwej.
7. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty
wartości przez nie, środki pieniężne w walucie obcej wycenia się wg kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.
8. Zobowiązania w walucie obcej wycenia się wg kursu średniego NBP z dnia powstania, a na
koniec roku obrotowego wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
9. Kapitały i fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.
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Sprawozdanie sporządzane jest w wersji dla organizacji pozarządowych, zgodnie z 
załacznikiem nr. 6 ustawy o rachunkowości.
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Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą dla jednostek mikro. A także
w wersji dla organizacji pozarządowych z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Do sprawozdania finansowego 

Za rok obrotowy 12.09.2019 – 31.12.2019 
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I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu. 

 

I.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycje długoterminowe. 

 

 
NAZWA 

BO 01.01.2019 

WARTOŚĆ 
KSIĘGOWA NETTO 

 
ZWIĘKSZENIA 

 
ZMNIEJSZENIA 

BZ 31.12.2019 

WARTOŚĆ 
KSIĘGOWA NETTO 

WNIP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

GRUPA KŚT 3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

GRUPA KŚT 4 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

GRUPA KŚT 5 
 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

GRUPA KŚT 6 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

GRUPA KŚT 7 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

GRUPA KŚT 8 
 
 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

RAZEM 
  
 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

 
  

  

I.2 Wartość gruntów i użytkowanie wieczyste 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

 
I.3 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 

umów. 

 
Lp. Środki trwałe wykazane pozabilansowo Koniec okresu 

bieżącego 
Koniec okresu 
poprzedniego 

a) Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  w tym: 0 0 
- Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0,00 0,00 
- Nieruchomości używane na podstawie umowy najmu, w tym: 0 0 
 Powierzchnia biurowa (wartość szacunkowa) 0 0 
 Powierzchnia magazynowa (wartość szacunkowa) 0,00 0,00 
 Plac (wartość szacunkowa) 0,00 0,00 
- Środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu : 0,00 0,00 
b) Środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, w 

tym: 
0,00 0,00 

 środki transportu , samochód osobowy wartość szacunkowa 0,00 0,00 
 Razem: 0 0 

 
 

I.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i 

budowli. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

 

I.5 Struktura własności funduszu podstawowego. 

 

Lp Nazwa fundatora Wartość majątku przekazanego 
na rzecz fundacji 

Procentowy udział w ufundowaniu 
majątku fundacji 

1. GRZEGORZ CZEKAŁA 1000,00 100,00% 
 Razem: 1 000,00 100% 
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I.6 Stan kapitałów (funduszy) podstawowego, zapasowych i rezerwowych. 

 

Lp Wyszczególnienie Kapitał (fundusz) 
Podstawowy Zapasowy Rezerwowy 

1. Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 
a) Zwiększenie 0,00 0,00 0,00 
 Agio 0,00 0,00 0,00 
 Z zysku 0,00 0,00 0,00 
 Dopłaty 0,00 0,00 0,00 
 Wpłata Fundatora  1 000,00 0,00 0,00 
 Inne 0,00 0,00 0,00 
b) Zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 
 Pokrycie straty 0,00 0,00 0,00 
 Dywidendy 0,00 0,00 0,00 
 Zwroty dopłat 0,00 0,00 0,00 
 Inne 0,00 0,00 0,00 
2. Stan na koniec roku obrotowego 1 000,00 0,00 0,00 
 W tym pokrywający własne udziały    

 

I.7 Propozycje co do podziału zysku na rok obrotowy 

 

Lp. Proponowany podział zysku Kwota 
1. Zysk netto/strata netto  -307,50 
2. Proponowany podział 0,00 
a) Pokrycie straty zyskami z lat poprzednich  0,00 
b) Przeznaczenie na cele statutowe 0,00 
c) Zwiększenie kapitału zapasowego 0,00 
d) Zwiększenie kapitału rezerwowego 0,00 
e) Zasilenie funduszy specjalnych 0,00 
f) Inne 0,00 
3. Wynik finansowy niepodzielony (1-2) -307,50 

  

I.8 Dane o stanie rezerw 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 

 

 

I.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. 

 

 Zagadnienie nie wystąpiło 

 

 

I.10 Struktura zobowiązań długoterminowych 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

 

I.11 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe 
  

                    Zagadnienie nie wystąpiło. 

       

 

I.12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

 

I.13 Zobowiązania warunkowe  

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 
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II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym 

 

 

II.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży . 

 

 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa) 
rodzaje działalności 

Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego 

- Usługi 0 0 
 Razem: 0 0 

 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)  Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego 
- Kraj 0 0 

- Eksport 0,00 0,00 
 Razem: 0 0 

 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura 
rzeczowa – rodzaje działalności)  

Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego 

- Towarów 0,00 0,00 
- Materiałów 0,00 0,00 
 Razem: 0,00 0,00 
 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura 

terytorialna)  
Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego 

- Kraj 0,00 0,00 
- Eksport 0,00 0,00 
 Razem: 0,00 0,00 

 

 

II.2 Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

 

II.3 Odpisy aktualizujące wartość zapasów. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

 

II.4 Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

 

W roku obrotowym 2019  działalność dopiero zarejestrowano i nie rozpoczęto jeszcze w pełni zamierzonej działalności.  

 Zarząd nie zamierza zaniechać działalności w roku 2020.  

 

 

II.5 Koszty w układzie rodzajowym 

 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. zgodnie z załącznikiem nr.6 ustawy o rachunkowości 

Rodzaj kosztów Okres bieżący Okres poprzedni 

Amortyzacja 0,00 0,00 

Materiały i energia 0,00 0,00 

Usługi obce 0,00 0,00 

Podatki i opłaty 0,00 0,00 

Wynagrodzenia 0,00 0,00 

Ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 

Pozostałe koszty 307,50 0,00 

Koszty łącznie 307,50 0,00 

 

 

II.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań 

zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 
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II.7 Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę 

środowiska. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

 

II.8 Straty i zyski nadzwyczajne. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

II.9 Podatek dochodowy na wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

II.10 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków wyrażonych w walutach obcych. 
 

 Zagadnienie nie wystąpiło. 

    

III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 

 

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych. 

 

IV. Informacje o pracownikach i organach kierowniczych 

 
 

IV.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie z zakresie niezbędnym do oceny ich 

wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

IV.2 Informacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

IV.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych. 

 

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 
Lp Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku 
1. Pracownicy umysłowi 0 
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 0 
3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0 
4. Uczniowie 0 
5. Pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych 0 
Ogółem: 0 

 

 

IV.4 Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej Spółki. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 

 

IV.5 Pożyczki udzielone członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 

 

IV.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 
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V. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń 
 

V.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 

 

V.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 

 

V.3 Zmiany zasad polityki rachunkowości i zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz zdarzenia wpływające na 

porównywalność sprawozdania za rok poprzedni. 

 

 Zagadnienie nie wystąpiło 

 

 

V.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem 

za rok obrotowy. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 

 

 

VI. Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych. 
 

VI.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło 

 

VI.2 Informacje o transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

VI.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

VI.4 Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

VII. Informacje o połączeniu spółek 

 

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 

 

Nie stwierdzono poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 

 

IX. Inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik 

finansowy jednostki. 

  

Zagadnienie nie wystąpiło. 

 

Pozostałe informacje i objaśnienia wymagane ustawą o rachunkowości nie ujęte w tym dokumencie nie dotyczą jednostki w roku 2019. 

 

 

     Sporządziła:             Zatwierdził: 

                          Agata Howaniec            Grzegorz Czekała 


