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a) sprawozdanie finansowe obejmuje skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat 
sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości,
b) na podstawie art 48 ust 3 w/w ustawy odstępuje się od obowiązku sporządzenia informacji 
dodatkowej – przy założeniu ujawnienia informacji wskazanych w załączniku nr 6 do ustawy o 
rachunkowości w informacjach uzupełniających do bilansu,
c) jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
d) jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
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Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości 
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. 
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym 
osób prawnych.
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, 
JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci 
pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w 
przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu 
wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. 
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który 
należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.



Informacja dodatkowa
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Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - składki członkowskie: 770,00 zł       

770,00 zł       

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

- brak -  zł             

-  zł             

III. Pozostałe przychody z działalności statutowej

- brak 4 416,16 zł    

4 416,16 zł    

5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - brak

-  zł             

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - brak

-  zł             

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 

 - brak 5 189,08 zł    

5 189,08 zł    

6)

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 

charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 

lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są 

w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 

spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie 

ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontach bankowych. W pozycji 

zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w nastepnym roku.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 

informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 

członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;



7)

8)

Stowarzyszenie  otrzymało darowizny od osób prywatnych w wysokości 3200,00 zł.

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 


