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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  na dzień 31.12.2020 r. 

I.    DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU: 

1. Zmiany wartości bilansowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i praw-

nych oraz inwestycji długoterminowych (w tys. zł): 
 

L.p. Wyszczegól-

nienie 

Rodzaj 

danych 

Stan na po-

czątek  

Zwiększenia „+”, zmniej-

szenia ,-‘ z tyt. 

Amortyza-

cja 

Stan na  

koniec  
   roku nabycia, 

wytworzenia  

Sprze-

daż,likwida

cja, odda-

nie do 

użytkowa-

nia  

Zwiększe-

nia,zmniejsz

enia 

Roku 

1 Budynki i 

budowle 

wart. pocz.      

2 umorzenie 

bud.i budowl. 

umorzenie.      

3 Urządzenia 

techniczne 

wartość 

początk. 

     

 i maszyny umorzenie      

4 Środki wart. pocz      

 Transportowe umorzenie      

5 Inne środki 

trwałe  tzw. 

wartość 

początk. 

     

 Wysokocenne umorzenie      

6 Razem środki 

trwałe  tzw. 

wartość 

początk. 

     

 Wysokocenne umorzenie      

7 Środki trwałe wart. pocz.      

 w budowie Umorzenie      

8 OGÓŁEM 

ŚRODKI  

wartość 

początk. 

     

 TRWAŁE umorzenie      

9 Wartości nie-

materialne 

wartość 

początk. 

     

 i prawne umorzenie      

10 Grunty x      

 Ogółem 

 

ogółem 

 

     

11 Ogółem umorzenie 0 0 0 0 0 

Uwagi:  Fundacja nie posiada środków trwałych 

 

2. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście (pozyskanych w obrocie pierwotnym i 

wtórnym): nie posiada 
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Grunty  wieczyście Stan na pierwszy Zmiany w ciągu roku Stan na ostatni  
użytkowane dzień roku obrot. zwiększenia zmniejszenia dzień roku obrot. 

Powierzchnia 0 0 0 0 

Wartość ogółem 0 0 0 0 

W tym – nie ujęta w 

bilansie 

0 0 0 0 

Inne 0 0 0 0 

 

3. Informacje o nieamortyzowanych / nieumarzanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środ-

kach trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym – z tyt. lea-

singu) oraz o zmianach w tym zakresie w ciągu roku obrotowego (w miarę możliwości - podać rów-

nież wartość): 

a)  obiekty, lokale (na cele biurowe, produkcyjne i handlowe itp.):   

 lokal siedziby Fundacji w Warszawie przy ul. Rybitwy 6a/7  

b) środki transportowe: nie posiada 

        c) inne środki trwałe 

•   nie posiada  

4.     Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzy- 

        skania prawa własności budynków i budowli - na: 

a) pierwszy dzień roku obrotowego:  nie dotyczy 

b) ostatni dzień roku obrotowego: nie dotyczy 

c) zmiany (a – b): nie dotyczy 

5. Dane o liczbie i wartości nominalnej posiadanych akcji, udziałów, obligacji itp. obcych: 
 

 Stan w roku obrotowym: 
Wyszczególnienie na pierwszy   Na ostatni dzień 

 dzień - war-

tość 

Wartość ilość  

akcji -

udziałów 

% kapitału 

podstaw. 

 I.  Udziały i akcje - razem 0 0 0 0 

II. Obligacje itp. – razem 0 0 0 0 

     0 0 0 0 

OGÓŁEM: I + II 0 0 0 0 
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6.Stan kapitałów (funduszy) własnych 
 
 

Wyszczególnienie Kapitał (fun-

dusz)statutowy 

Kapitał (fun-

dusz) zapasowy 

Wynik  lat 

ubiegłych 

Wynik roku 

bieżącego 

Razem 

kapitały (fundusze) 

własne 
Stan na początek 

okresu 

5 000,00  -25 298,40 -306,88 -20 605,28 

Zwięk- Zysk     4 304,61 4 304,61 

szenia:       

 

Zmniej-  

Strata 

2019 

     

szenia: Wynik 

2019 

  -308,88 308,88  

Stan na koniec 

okresu 

5 000,00  -25 605,28 4 304,61 -16 300,67 

      
 

7. Dane o strukturze własności (kapitału) funduszu statutowego oraz liczbie i wartości nominalnej sub-

skrybowanych akcji i udziałów, w tym - uprzywilejowanych: 
 

 Stan w roku obrotowym: 
Wyszczególnienie na pierwszy   na ostatni dzień 

 dzień - wartość wartość % akcji (udziałów) 

I.  Fundacja Niewidomych Żeglarzy 5 000,00 5 000,00 100 

    

OGÓŁEM:  5 000,00 5 000,00 100 

    

 

8. Zysk - stratę za poprzedni rok obrotowy (2018 r.) oraz zysk/stratę za rok sprawozdawczy podzielo-

no-sfinansowano (proponuje się podzielić - sfinansować) w sposób następujący: 
 

Lp. Kierunek / sposób  podziału zysku - sfinansowania straty Dokonany podział  / 

sfinansowanie wy-

niku za rok po-

przedni 

Propozycja podziału – 

sfinansowania wyniku za 

rok sprawozdawczy 

1 Fundusz statutowy  0,00 0,00 

2 Na wypłaty dywidend  0,00 0,00 
3 Na ZFŚS 0,00 0,00 
4 Straty do pokrycia z zysków lat przyszłych 306,88  

5 Dopłaty wspólników 0,00 0,00 
6 Pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 4 304,61 

 Razem 306,88 4 304,61 
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9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na przestrzeni roku obrotowego: nie wystąpiły 
 

Lp. Rezerwy Stan na pierw-

szy dzień 

roku obrotow. 

Zwiększenia Wykorzys-

tanie 

Rozwiązanie Stan na ostatni 

dzień roku obrotow. 

1. Na odłożony podatek 

dochodowy 

0 0 0 0 0 

2 Na pewne lub praw-

dopodobne straty z 

operacji w toku 

0 0 0 0 0 

Uwaga: szczegółowa specyfikacja do rezerwy na podatek odłożony (lp. 1) - w pkt. II.11. 
 

10. Dane o stanie odpisów aktualizacyjnych na przestrzeni roku obrotowego: nie wystąpiły 
 

Lp. Odpisy aktualizacyjne 

– na: 

Stan na pierw-

szy dzień 

roku obroto-

wego 

Zwiększenia Wykorzys-

tanie 

Rozwiązanie Stan na ostatni 

dzień roku obroto-

wego 

1 Inwestycje długoter-

minowe 

0 0 0 0 0 

2 Należności  objęte 

postępowaniem ugo-

dowym itp. 

0 0 0 0 0 

3 Pozostałe należności 0 0 0 0 0 
4 Odsetki od powyż-

szych należności 

0 0 0 0 0 

 

11. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty (w tys. zł):  nie występują 
 

 

Zobowiązania 

 

Razem - na 

Stan na koniec roku  

- wg okresu spłaty 
długoterminowe 

 

początek  

okresu 

koniec okre-

su 

do 1 

roku 

od 1 roku do 

3 lat 

Od 3 lat do 5 

lat 

ponad 

 5 lat 

1. Długoterminowe  po-

życzki, obligacje i inne 

papiery wartościowe 

0 0 0 0 0 0 

2.  Długoterminowe kredyty 

bankowe 

0 0 0 0 0 0 

3.  Pozostałe zobowiązania 

długoterminowe 

0 0 0 0 0 0 

Razem 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            Fundacja Niewidomych Żeglarzy”Ślepa Kura”  
                                                                NIP 5242762526 
 

 
* zakreślić  treść  właściwą 

- 5 - 

Opracowanie  wzoru  formularza: Euro-in i Partnerzy Sp. z o.o.  Warszawa ©          Fundacja inf.dod.2020  

 

 

 

12.Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów: nie występują 
 

  Stan na: 
L.p. Wyszczególnienie pierwszy dzień 

 roku obrotowego 

Ostatni dzień  

roku obrotowego 
1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - razem, 

w tym: 

0,00 0,00 

 a) domeny 0,00 0,00 
 b) ubezpieczenia sprzętu  0,00 0,00 
 c) pozostałe-telefon  0,00 0,00 
 d) energia  0,00 0,00 
 e) ubezpieczenia – OC działalności 0,00 0,00 
 f) rata leasingowa 0,00 0,00 

2 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - razem 

w tym: 

0,00 0,00 

 a) dostawy wykonane, lecz nie zafakturowane 0,00 0,00 
 b) składki ubezpieczeniowe, nie będące zobowiązaniami 0,00 0,00 
 c) zaległe urlopy dot. roku sprawozdawczego 0,00 0,00 
 d) planowane nagrody jubileuszowe i odprawy 0,00 0,00 
 e) wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło  0,00 0,00 
 f) pozostałe-odsetki od pożyczek 0,00 0,00 

3 Przychody przyszłych okresów - razem 

w tym: 

0,00 0,00 

 a) Dotacja na ubrania specjalistyczne 0,00 0,00 
 b) Dotacja na pilarkę 0,00 0,00 
 c) Dotacja na wymianę okien 0,00 0,00 
 d) Dotacja na bramy 0,00 0,00 
 e)  0,00 0,00 
 f)  0,00 0,00 

 

13. Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki : nie występują 
 

  Stan na: 
L.p. Wyszczególnienie pierwszy dzień 

 roku obrotowego 

Ostatni dzień  

roku obrotowego 
OGÓŁEM, w tym: 0,00 0,00 

1 hipotecznie na nieruchomościach 0,00 0,00 
2 pod zastaw towarów 0,00 0,00 
3  0,00 0,00 
4 Inne 0,00 0,00 

 
 

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia, także 

wekslowe, oraz z tytułu hipoteki kaucyjnej: nie występują  
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II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZY-

SKÓW I STRAT 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje przychodów) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzeda-

ży towarów i produktów: 

 
L.p. Wyszczególnienie Kraj Eksport Razem 

A. Przychody ze sprzedaży itp.     

1 Darowizny na działalność statutową  910,00 0,00 910,00 

 W tym od osób fizycznych 10,00 0,00 10,00 

2 Darowizny w ramach odpisów 1% 

podatku 

4 399,20 0,00 4 399,20 

3 Dotacje na bieżącą działalność -404,59 0,00 -404,59 

 W tym na działalność statutową -404,59 0,00 -404,59 

     

4 OGÓŁEM PRZYCHODY ZE 

SPRZEDAŻY:  4 + 5 + 6 

4 904,61 0,00 4 904,61 

8 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 

9 Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 

10 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 

11 OGÓŁEM  

PRZYCHODY I ZYSKI 
4 904,61 0,00 4 904,61 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (pkt.I.1):  

nie wystąpiły  

3. Wyjaśnienie odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w pkt. I.10, lp.2: 

nie dotyczy  

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 

nie wystąpiły  
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5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) księgowego brutto - przedstawiono w załącz-

niku nr 1 Syntetyczne zestawienie danych dla celów ustalenia podatku dochodowego przedstawia 

poniższa tabela: 
 
 

L.p. Treść Znak Kwota 

1 Przychody księgowe + 4 904,61 

2 Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane 

po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane 

(specyfikacja w załączniku): 

+ 

 - 

0,00 

3 Minus przychody księgowe nie  zaliczane do podatkowych (specyfikacja 

w załączniku) 

- 0,00 

4 Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych 

(specyfikacja w załączniku) 

+ 600,00 

5 Razem przychody podatkowe: 1 +,- 2 - 3 + 4 + 5 504,61 

6 Koszty księgowe razem + 600,00 

7 Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie 

przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane  

(specyfikacja w załączniku): 

+ 

- 

0,00 

8 Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione (specy-

fikacja w załączniku) 

- 0,00 

9 Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione (specyfikacja 

w załączniku) 

- 0,00 

10 Plus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych (specyfika-

cja w załączniku) 

+ 0,00 

11 Razem koszty uzyskania przychodów: 6 -7 -8 -9 + 10 + 600,00 

12 Podstawa opodatkowania brutto: 5 -11 = 4 904,61 

13 Odliczenia -doliczenia od-do  podstawy opodatkowania itp. - razem 

w tym: 

- 

+ 

-4 904,61   

 d)  przeznaczenie dochodu na cele statutowe - -4 904,61 

 e)  inne korekty podstawy opodatkowania + 

- 

0,00 

14 Podstawa opodatkowania netto = 0 

15 Podatek dochodowy od poz.14 x 19 %        . = 0 

Uwagi: brak  

 Wyliczenia wskazujące na poprawność ustalenia zmiany stanu produktów (w jednostkach, sporzą-

dzających porównawczy rachunek zysków i strat)   nie dotyczy 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz wytworzonych na własne potrzeby środków 

trwałych i prac rozwojowych:   nie dotyczy 
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8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na  aktywa trwałe: 
 

L.p. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy 
Planowane  

na następny rok 

1 Zakup środków trwałych 0 0 

2 Remont pomieszczeń 0 0 

3 W tym – nakłady na ochronę środowiska 0 0 

 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie wystąpiły 

 

L.p. Wyszczególnienie Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 

1 Zdarzenia losowe 0 0 

2 Zaniechanie lub zawieszenie pewnego rodzaju 

działalności 

0 0 

3 . . . . . 0 0 

4 Pozostałe 0 0 

 Razem 0 0 
 

10.  Podatek dochodowy od wyniku na operacjach  nadzwyczajnych; 

nie wystąpił  

11. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego: nie występują 
 

L.p. Wyszczególnienie Kwota do opodatko-

wania 

Kwota podatku 

1 
Zarachowane a nie zapłacone odsetki  

- od należności 
0 0 

 - od zobowiązań 0 0 

2 Odliczenie straty z lat ubiegłych 0 0 

3 Pozostałe tytuły 0 0 

 R a z e m: 0 0 
 

Uwagi: brak 

 

III. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (przyję-

tych do rachunku przepływów pieniężnych) 

 
1.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:    brak 
2.  Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych: nie wystąpiło  
 

3.  Odsetki uzyskane z papierów wartościowych: nie występują  
 

4.  W przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią – uzgod-

nienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią, a w 
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przypadku różnic między zmianami niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozy-

cji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych – wyjaśnienie przyczyn:  . . . . . . . .  

 

 

IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH ITP. 

ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 
 

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych: brak 
 

  Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 
L.p Wyszczególnienie poprzedzającym Obrotowym 

1 Administracja 
0 0 

2 Pracownicy podstawowi 
0 0 

3 Pracownicy pozostali 
0 0 

 Razem 0 0 

    
 

2. Wynagrodzenia, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 

nadzorujących Stowarzyszenie : nie wystąpiły 
 

L.p Wyszczególnienie Kwota w roku z tytułu: Razem 
  wynagrodzeń dywidend oraz 

udziału w zysku 

 

1 Członkowie organów zarzą-

dzających 

              0                0                   0 

2 Członkowie organów nadzo-

rujących 

              0                0                    0   

 

3.   Pożyczki i zaliczki (na cele inne, niż zakupy i koszty podróży) oraz inne świadczenia udzielone   

      członkom organów zarządzających i organów nadzorujących Fundację: nie występują 
 

Lp. Wyszczególnienie  Stan na początek 

roku obrotowego 

Udzielono w 

bieżącym roku 

obrot. 

Spłacono w bie-

żącym roku obrot. 

Stan na koniec roku 

obrot. 

 A/ Zarząd 0 0 0 0 

1 Pożyczki 0 0 0 0 
2 Zaliczki 0 0 0 0 
3 Inne świadczenia 0 0 0 0 

 B/ Komisja Rewi-

zyjna 

0 0 0 0 

1 Pożyczki 0 0 0 0 
2 Zaliczki 0 0 0 0 
3 Inne świadczenia 0 0 0 0 

 

Wskazanie warunków oprocentowania i terminów spłaty: brak 

 

4. W jednostce transakcje (z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń osobom fizycznym, wynikających z 

umów-zlecenia i o dzieło) z członkami zarządu i organami nadzorczymi oraz ich małżonkami, krew-
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nymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przyspo-

sobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki : 

• nie występują* 
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V. INFORMACJE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH 

LICZBOWYCH 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finanso-

wym roku obrotowego: nie wystąpiły  

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

sprawozdaniu finansowym:. nie wystąpiły   

3. W roku obrotowym miały miejsce zmiany zasad (polityki) rachunkowości, polegające na zmianie 

prezentacji rachunku wyników z porównawczego na kalkulacyjny. Dane porównawcze przedstawio-

no w załączniku nr.2 . Nie zostały zmienione  metody wyceny , zmiana sposobu sporządzania spra-

wozdania finansowego nie wywarła żadnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik fi-

nansowy jednostki.  

4. Inne informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy . Załącznik nr. 2  

5. Informacje liczbowe o rozliczeniu dokonanego w roku obrotowym połączenia przedstawiamy w 

załączniku nr . nie dotyczy 

 
VI. INFORMACJE  O NIE*MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
 

1. Stwierdza się, że nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności jed-

nostki w dającej się przewidzieć perspektywie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekty z 

tym związanej. 

2. Opis niepewności:  nie występuje 

3. Opis podejmowanych lub planowanych przez Zarząd Fundacji działań, mających na celu wyelimi-

nowanie niepewności: nie występują 

 

4 Inne informacje, których ujawnienie mogłoby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątko-

wej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji : brak 

 

* 

*         * 
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VII. ZAŁĄCZNIKI: 

Nr 1. Informacje szczegółowe o różnicach między przychodami a kosztami księgowymi uzna-

wanymi do podatkowych  (do pkt. II.5) -  

Nr 2.  Informacja jednostki, sporządzającej kalkulacyjny rachunek zysków i strat - o kosztach ro-

dzajowych (do pkt. II.6)* 

Nr 3. Informacja o otrzymanych dotacja i kierunkach ich wydatkowania (do pkt. II.1 i II.5)* 

       Nr 4.      Informacja o środkach na rachunku bankowym 

       Nr 5.      Wykaz ważniejszych zadań sfinansowanych ze środków własnych Fundacji 

 

Warszawa, dnia 28.06.2021  r. 

 

Sporządził: 

 

Grażyna Drozd
 

                                nazwisko i imię 
telefon nr 697 086 658 

 

 Zarząd Fundacji : 
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Załącznik nr. 1 

 

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE O RÓŻNICACH MIĘDZY PRZYCHODAMI                

A KOSZTAMI KSIĘGOWYMI UZNAWANYMI ZA PODATKOWE  

(do pkt. II.5  DODATKOWYCH INFORMACJI I OBJAŚNIEŃ) 
 

L.p. Treść Przepis 

ustawy 

- art.16 

ust.1 

pkt. - jak 

niżej 

Kwota 

I. Różnice między przychodami księgowymi a podatkowymi:  600,00  

1 Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stro-

nie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane: 

 0,00 

 a)  zmiana stanu produktów (odpowiednio: plus lub minus)  0,00 
 b)  minus przychody ze sprzedaży wewnętrznej  0,00 

2 Minus przychody księgowe, nie  zaliczane do przychodów podatkowych   0,00 

 a)  Różnice kursowe statystyczne  0,00 
 b)  naliczone, lecz nie otrzymane (nie wpłacone) odsetki od należności  0,00 
 c)  Dotacje na zakup środków trwałych do wysokości amortyzacji  0,00 

3 Plus przychody podatkowe, nie zaliczane do przychodów księgowych:  600,00 

 a)  statystyczne przychody   0,00 
 b) Nieodpłatne użyczenie lokalu  600,00 

II. Różnice między kosztami księgowymi a podatkowymi:  0,00 

1 Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przycho-

dów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane: 

 0,00 

 a)  prawidłowe podatkowo ujęcie w kosztach (zamiast w przychodach) zmiany stanu 

produktów  (odpowiednio: plus lub minus) 

 0,00 

 b)  minus koszty sprzedaży wewnętrznej  0,00 
2 Minus koszty przejściowo podatkowo nieuzasadnione - razem, w tym:  0,00 

   a)  nie wypłacone osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej 

należności z tyt. umów o dzieło 
57 0,00 

 b)  niezapłacone składki ZUS  od umów zleceń  0,00 

 c)  ujemne statystyczne różnice kursowe  0,00 
  d) Odsetki naliczone przez kontrahentów niezapłacone do dnia 31.12.2016 r.  0,00 
 e)  nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych utworzone w roku obrotowym 

rezerwy, których nieściągalność została uprawdopodobniona 

26 0,00 

 f)  nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych niezapłacone faktury kosztowe 27 0,00 
 g)  odsetki od pożyczek nie zapłacone  0,00 
 h)  utworzone rezerwy na koszty   0,00 

3 Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione:  0,00 

 a)   koszty dot. przychodów zwolnionych z opodatkowaniu (dotacje)  0,00 
  b)  Koszty remontu pokryte z dotacji 4, 49 0,00 

  c)  straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działal-

ności lub metody jej prowadzenia 

6 0,00 

 d)  Zaniechanie  inwestycji 41 0,00 

  e)  nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych odpisy i wpłaty na fundusze, 

tworzone przez podatnika 

9 0,00 
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  f)  naliczone lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym – rów-

nież od kredytów i pożyczek 

 

11 

0,00 

  g) Wypłacone odszkodowania   

14 

0,00 

  h)  koszty egzekucyjne, związane z niewykonaniem zobowiązań 17 0,00 
  i)   grzywny i kary pieniężne, orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, 

administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar 

18 0,00 

  j)  kary, opłaty i odszkodowania. oraz odsetki od tych zobowiązań, dotyczące nie-

przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska i bhp 

19 0,00 

  k)   wierzytelności, odpisane jako przedawnione 20 0,00 
  l)   odsetki od zobowiązań podatkowych itp. 21 0,00 
  ł)    kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów i wykonanych 

robót i usług itp. 

22 0,00 

  m)  nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych wierzytelności, odpisane jako 

nieściągalne lub umorzone 

 

25, 44 

0,00 

  n)   nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych utworzone w roku obrotowym 

rezerwy, których nieściągalność została uprawdopodobniona 

26 0,00 

 o)  nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych inne rezerwy, utworzone w 

ciężar kosztów roku obrotowego 

27 0,00 

  p)  odpisane należności  28 0,00 
  q)  Korekta amortyzacji z lat ubiegłych  30 0,00 

  r)   amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji 36 0,00 
  s)  składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiąz-

kowa 

37 0,00 

  t)  nie zaliczone do kosztów podatkowo uzasadnionych wydatki, ponoszone na rzecz  

osób wchodzących w skład organów stanowiących 

39 0,00 

  u)  darowizny na rzecz  40 0,00 
 w) utracone przedpłaty 46 0,00 
 x)  Odzież ochronna zakupiona z dotacji  47 0,00 

 y)  odpisy z tytułu zużycia środków trwałych w części odliczonej od podstawy opodat-

kowania lub zwróconej podatnikowi 
48 0,00 

 z)  straty, powstałe w wyniku utraty lub likwidacji nie ubezpieczonych samochodów 

oraz kosztów ich remontów powypadkowych 
50 0,00 

 ź)  ubezpieczenia pracownicze 51 0,00 
 ż)  Pozostałe 52 0,00 

4 Plus koszty podatkowe, nie zaliczane w roku obrotowym do kosztów księgowych  0,00 

  a) zapłacone składki ZUS   0,00 

  b) wypłacone w roku 2018 wynagrodzenia. z tyt. umów  dot. 2017 roku   0,00 
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Załącznik nr. 2 

 

 

DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH  JEDNOSTKI  

SPORZĄDZAJĄCEJ  KALKULACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

(do pkt. II.6  DODATKOWYCH INFORMACJI I OBJAŚNIEŃ) 
 

L.p. Treść Rok ubiegły Rok bieżący 

1.  Amortyzacja środków trwałych o większej wartości   

2.  w tym – amortyzacja NKUP   

3.  Amortyzacja środków trwałych o mniejszej wartości   

4.   Zakup materiałów dot. Festiwalu 2 218,30  

5.  Środki ochrony    

6.   Materiały remontowe    

7.  Zakup wyposażenia   

8.  Pozostałe materiały ( śr. czystości, biurowe, części 

do urządzeń itp.) 

150,00  

9.  Pozostałe materiały gospodarcze   

10 Zakup energii elektrycznej   

11 Zakup gazu   

12 Wywóz nieczystości stałych   

13 Zużycie wody , odprowadzanie ścieków    

14 Pozostałe usługi obce 407,90  

15 Usługi rachunkowe 657,50 492,00 

16 Remonty    

17 Wynagrodzenia zlecenia, o dzieło 2019 r. 15 783,74  

18 Składki ZUS 1 068,28  

19 Szkolenia    

20 Pozostałe koszty rodzajowe   

21 Pozostałe koszty  operacyjne- podróże służbowe 1 900,00  

 Razem 22 185,72 492,00 

    

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do „Dodatkowych informacji i objaśnień  do sprawozdania finansowego” 

za okres 2020. 

 

 
* zakreślić  treść  właściwą 

 
E&P     Informacja_dod_2020 
Opracowanie wzoru formularza: Euro-in i Partnerzy sp. z o.o. Warszawa  © 

Załącznik nr. 3 

 

 

ZADANIA SFINANSOWANE Z DOTACJI 

 

 

Źródło dotacji Cel dotacji Kwota dotacji 

Nie wystąpiły  0 

Razem 
 

  0,00 zł 

 

 

 

Załącznik nr. 4 

 

 

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWY I W KASIE  

GOTÓWKOWEJ 

 

 
Rachunek / kasa Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r. 

Bank Pnb Pariba 384,13 zł    73,74 zł 

Kasa gotówkowa 0 zł 0 zł 

 

 

 

Załącznik nr.5  

 

 

 

WAŻNIEJSZE ZADANIA SFINANSOWANE  PRZEZ FUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW 

WŁASNYCH W 2020 

 

 

Nie wystąpiły 0,00 

 

 

 

 

 

 

 


