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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA     
I.    
1.    Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji):    
     a) środki trwałe wartość początkowa:                                                          w zł i gr.    
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego Zwiększenia z 
tytułu:  nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne Zmniejszenia  z tytułu:  nabycia, aktualizacji, 
przemieszczenia, inne Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:    
z tego:    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
    
     b)  umorzenia środków trwałych :                                                                w zł i gr.    
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenia na koniec  roku 
poprzedniego Zwiększenia z tytułu:  umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia, inne Zmniejszenia  z tytułu:  
sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:    
z tego:    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
    
    c)  wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa :                          w zł gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego Zwiększenia z 
tytułu:  nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne Zmniejszenia  z tytułu:  sprzedaży, aktualizacji, 
przemieszczenia, inne Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:    
z tego:    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
    
     d)  umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:                                 w zł i gr.    
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego 
Zwiększenia z tytułu:  nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne Zmniejszenia  z tytułu:  sprzedaży, 
aktualizacji, przemieszczenia, inne Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem:    
z tego:    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
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     e)  długoterminowe aktywa  finansowe (inwestycje):                w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych  Wartość na koniec roku poprzedniego Zwiększenia z tytułu:  
nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne Zmniejszenia  z tytułu:  sprzedaży, aktualizacji, umorzenia,  
przemieszczenia, inne Stan na koniec roku obrotowego 
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem:    
z tego:    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
    
2.  Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:    
a)  poprzedniego ……………………… zł   b)  obrotowego ……………………………. zł 
    
3.   Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie 
umów:    
 a) na koniec roku poprzedniego  b)  na koniec roku obrotowego 
    
a)  najmu .......................................... zł  .......................................... zł 
b)  dzierżawy …………………………….. zł  …………………………….. zł 
c)  innych umów (leasingu) …………………………….. zł  …………………………….. zł 
d)  razem                                             zł                                             zł
    
4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i 
budowli:    
a)    na koniec roku  poprzedniego      zł
b)    na koniec roku obrotowego      zł

II

II.    
1.   Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:    
 w zł i gr.    
Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)  z  tego:  
  sprzedaż krajowa sprzedaż wewnątrz UE sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto    
z tego:    
1)  produktów    
w tym:    
·          
·          
2)  usług    
w tym:    
·          
·          
3)  towarów i materiałów    
w tym:    
·          
·          
    
2.   Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:    
1) wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe                                        ____________ zł
z tego:    
a)  ………………………………………………………………………………………………. zł    
b)  ………………………………………………………………………………………………. zł    
c)  ………………………………………………………………………………………………. zł    
2)  odpisów aktualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodów:    
a) ......................................................................................................................................    
b) ......................................................................................................................................    
c) ......................................................................................................................................    
3.   Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:    
     z tego z tytułu:    
1)  ……………………………………………………………………………..     .......................  zł    
2)  ……………………………………………………………………………..     .......................  zł    
3)  ……………………………………………………………………………..     .......................  zł    
4)  ……………………………………………………………………………..     .......................  zł    
5)  ……………………………………………………………………………..     .......................  zł    
6)  ……………………………………………………………………………..     .......................  zł    
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4.   Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym:    
w zł i gr.    
Rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania  Przychody Koszty Wynik finansowy: brutto, 
netto
1.    
    
    
    
    
    
    
2.    
    
    
    
    
    
    
3.    
    
    
    
    
    
    
4.    
    
    
    
    
    
    
5.    
    
    
    
    
    
    
    
5.   Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) – metodą wynikową:    
    
WYSZCZEGÓLNIENIE    zł
1    2
1.    Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie, z tego:    
a)    przychody ze składek    
b)    inne przychody działalności statutowej     144 960,19 zł 
c)    przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży)    
d)    pozostałe przychody operacyjne    
e)    przychody finansowe     161,84 zł 
f)     zyski nadzwyczajne    
2.    Korekty przychodów– razem (+ lub -), z tego:    
a)    przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (-)[1]    
b)    przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)[2]:    
c)    pozostałe (+ lub -)    
3.    Przychody podatkowe (1+2)     145 122,03 zł 
4.    Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych – łącznie, z tego:    
a)    koszty działalności statutowej      135 389,99 zł 
b)    koszty działalności gospodarczej (koszt własny sprzedanych pro-duk-tów, towarów i usług    
c)    koszty ogólnozakładowe     1 649,22 zł 
d)    pozostałe koszty operacyjne    
e)    koszty finansowe    
f)     straty nadzwyczaj
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III.    
Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych (w zł):    
    
Wyszczególnienie   Stan na: 
   koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem    430,88 zł   8 513,03 zł 
z tego:    
1)  środki pieniężne w kasie(ach)    430,88 zł   8 513,03 zł 
2)  środki pieniężne na rachunkach bankowych    
3)  inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze    
4)  inne aktywa pieniężne    
    
Objaśnienia opisowe:

IV
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IV.    
1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych*) :    
    
 przeciętna liczba zatrudnionych   
Wyszczególnienie  wg grup zawodowych  Za rok poprzedni:  Za rok obrotowy: 
 ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety
Zatrudnienie razem    
z tego:    
1)  pracownicy na stanowiskach związanych z bezpośrednią realizacją zadań    
     z tego:    
     -    
     -    
     -    
     -    
2)  pracownicy obsługi    
     z tego:    
     - księgowa 0,1 0,1 0,1 0,1
     -    
     -    
     -    
3)  pracownicy kierownictwa    
     z tego:    
     -    
     -    
4)  pozostali pracownicy    
     z tego:    
     -  uczniowie    
     -  urlopowani    
     -  inni    
    
2. Wynagrodzenia należne członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:    
     w zł i gr.
Wyszczególnienie   W   r o k u : 
   poprzednim obrotowym
Wynagrodzenia łącznie    
z tego wypłacone :    
1) członkom Zarządu     
2) członkom innych organów statutowych    
    
3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:    
    w zł i gr.
Wyszczególnienie   W  r o k u : 
   poprzednim obrotowym
Udzielone pożyczki łącznie    
 z tego:    
1)  członkom Zarządu:    
a)  ........................................ na .......... %    
b)  ........................................ na .......... %    
c)  ........................................ na .......... %    
2) członkom innych organów:    
a)  ........................................ na ......... %    
b)  ........................................ na ......... %    
c)  ........................................ na ......... %    
    
4.   Informacje o:    
1.   Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 
………………………………………………………………………………………………………..    
2.   Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe 
ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: 
………………………………………………………………………………………………………………    
3.   Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:    
a)  obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego    zł
b)  inne usługi poświadczające      zł
c)  usługi doradztwa podatkowego      zł

V

Druk: MPiPS



V.    
1.   Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za 
rok obrotowy:    
    w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeń  Kwota Uwzględniono w: 
   bilansie *) rachunku zyksów i strat*)
    
    
    
    
    
2.   Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie 
oraz  rachunku zysków i strat:    
    w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeń  Kwota Nie uwzględniono w: 
   bilansie*)  rachunku zysku i strat*) 
    
    
    
    
3.   Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w 
funduszu własnym:    
    w zł i gr.
Wyszczególnienie  zmian  Przyczyny zmian Kwota wpływu zmian na wynik finansowy, aktywa lub fundusz 
własny 
1.    
2.    
3.    
    
Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową 
i finansową wynik finansowy oraz rentowność jednostki:    
…………………………………………………………………………………………………………………..    
…………………………………………………………………………………………………………………..    
…………………………………………………………………………………………………………………..    
…………………………………………………………………………………………………………………..    
    
4.   Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze 
sprawozdaniem za rok obrotowy:

VI

VI.    
1.   Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawo-zdaniach 
finansowych): − n/d    
2.   Informacje o transakcjach Jednostki ze spółkami kontrolowanymi:    
     w zł i gr.
Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot  Nazwa spółki Kwoty transakcji za rok: 
   poprzedni obrotowy
    
    
    
    
3.   Wykaz spółek w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie 
głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki:    
Nazwa i siedziba spółki  % udziałów Udział %-owy w: 
   zarządzaniu  zysku (stracie)
1.    
2.

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-05-14

VII.    
1.   Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności Jednostki (jeżeli niepewność 
występuje) oraz jej charakterystyka:    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
    
2.   Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności 
możliwości dalszej kontynuacji działalności:    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
    
3.   Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności możliwości 
dalszej kontynuacji działalności:    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……

VIII

VIII.    
Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, fi-nansowej i wyniku 
finansowego Jednostki:    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……    
……………………………………………………………………………………………………...……
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