
 

 

Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego Wschód 

z działalności w roku 2012 

zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 8 maja 2001 r. 

 

 

 

 

1. Towarzystwo Demokratyczne Wschód z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 34 m 14, 

zarejestrowana 31 października 2002 roku numerem: 

KRS 0000137258 

REGON – 015278229 

NIP 526-26-78-504 

 

 

 

2. Zarząd Fundacji składa się z 4 osób.   

    Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony.  

 

Skład Zarządu Fundacji, powołanego uchwałą Zgromadzenia Fundatorów Towarzystwa 

Demokratycznego Wschód. i wpisany do KRS pod nr 0000137258 z dnia 26-07-2011r.  

-   Anna Hejman                                                      - Prezes Zarządu   

     (00-714 Warszawa, Czerniakowska 34 m 116) 

- Anna Jakowska                                                     -Viceprezes Zarządu 

     (02-110Warszawa, Sanocka k m29a) 

 - Rostyslav Kramar                                               -Sekretarz Zarządu  

     (02-776Warszawa, Hirszfelda 4 m 2)  

- Jacek Malinowski     członek Zarządu 

  (43-300Bielsko-Biała, Mireckiego1 m 6) 

 

 

 

3.  Fundacja TDW posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli 

niezależnej, obrony praw człowieka, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych 

ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych w Polsce i na świecie. Jak również 

rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami 

przechodzącymi transformację ustrojową, rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach w Polsce 

i za granicą. Celem fundacji jest także wspieranie kształcenia młodych naukowców, artystów 

i dziennikarzy z krajów przechodzących transformację ustrojową. W roku 2012 Fundacja 

kontynuowała prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku. 

 

4. Odpisy uchwał Zarządu w załączeniu.  

 

 

 

 

 



5. Informacja o wynikach finansowych Towarzystwa Demokratycznego Wschód w 2012 roku 

 

     Przychody z działalności statutowej  za 2012 rok wyniosły:    388 600,46 

     W tym:                       

     - dotacje                     274 656,22 

     -  wpłaty uczestników                                                                              106 867,00 

      - odsetki bankowe                                                                                              0,00 

      - 1% podatku              2 029,97 

      - inne              5 047,27 

 Koszty Fundacji za 2012 rok wyniosły                                               380 282,47 

    

 Koszty poniesione na realizację celów statutowych:                 359 385,68 

Koszty administracyjne:               20 896,79 

w tym: 

czynsz i energia                            15 436,87 

Usługi telefoniczne                        3 609,98 

Koszty bankowe                            1 849,94 

 

6. Wynik finansowy za 2012r. wynosi    8 317,99      

     Podatek dochodowy od osób prawnych                                       0 

      Zysk netto        8 317,99 

 

7. Fundacja  na 31-12-2012 r,. zatrudnia  1 osobę na umowę o pracę.: 

                       

 

Zarząd Fundacji nie pobiera za swoją  pracę żadnych wynagrodzeń. 

 

8. W roku 2012 Fundacja nie otrzymała dotacji z budżetu państwa. 

 

9.  Fundacja rozlicza się z budżetem za drukach CIT 8, PIT 4R.,PIT-8AR 

     Należności przekazywane są na bieżąco. 

 

    W roku 2012 w  Fundacji nie były przeprowadzone żadne kontrole.. 

  

Fundacja nie udzieliła w 2012 roku żadnych pożyczek ani nie nabyła żadnych                      

obligacji i nieruchomości. 

 

Fundacja TDW posiada główne konto bankowe  w banku MILLENNIUM SA w 

Warszawie. 

76 1160 2202 0000 0000 9084 4107 

 

Zarząd:  

 

Rostyslav Kramar        Anna Jakowska       Jacek Malinowski   Anna Hejman  

 

Sekretarz Zarządu     Viceprezes Zarządu       Członek Zarządu           Prezes  Zarząd 

Fundacji TDW                    Fundacji TDW            Fundacji TDW           Fundacji TDW 

 

Warszawa, marzec 2013r. 



za okres od dnia 2012-01-01 do dnia 2012-12-31

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie: Zarząd jednostki:

Hejman Anna

Grażyna Turska Główna Księgowa Malinowski Jacek

Jakowska Anna

Kramar Rostyslav

Warszawa,15 lutego 2013 r.

TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD

z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.Tamka 34/14

Sprawozdanie 
finansowe 



TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD Warszawa,15 lutego 2013 r.

00-355 Warszawa, ul.Tamka 34/14

Podstawowy przedmiot działalności

organizacja pożytku publicznego-działanie na rzecz kształtowania 

instytucji demokratycznych,myśli niezależnej,obrony praw 

człowieka,tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych 

ruchów  społeczeństwa,wspólnot lokalnych w Polsce i na 

świecie,rozwijanie kontaktów naukowych,kulturalnych i 

społecznych,uniwersytet otwarty  trzeciego wieku

Sąd lub inny organ prowadzący rejestr 

jednostki
rok 2003

Rodzaj rejestru i numer wpisu Krajowy Rejestr Sądowy 0000137258

Czas trwania jednostki Nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem rok 2012

Jednostki wewnętrzne
Fundacja nie posiada samobilansujących się jednostek 

wewnętrznych

Kontynuacja działalności gospodarczej

Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie 

kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności

Połączenie spółek
W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie 

nastąpiło połączenie spółek

Metody i stawki amortyzacyjne środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)

Amortyzację środków trwałych dokonuje się metoda liniową.

Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej 

rzeczowych składników aktywów obortowych 

(art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy)

Ewidencję szczegółową rzeczowych składników aktywów 

obrotowych prowadzi się w cenach zakupu przez odpisywanie w 

koszty wartości materiałów i towarów na dzień zakupu 

Wycena materiałów i towarów oraz produkcji 

w toku (art. 34 ust. 2 ustawy)
Produkcja w toku nie występuje

Pomiar stopnia zaawansowania usług 

budowlanych objętych umową 

długoterminową.

Nie występuje

Inne Należnosci wykazywane są w wartości wierzytelności

Wstęp do sprawozdania finansowego

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru. 



AKTYWA bieżący poprzedni

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

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

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

1. Środki trwałe 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe 0,00

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 9 284,77 7 157,73

I. Zapasy 0,00 0,00

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe 1 978,28 1 647,18

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek 1 978,28 1 647,18

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 978,28 1 647,18

- do 12 miesięcy 1 978,28 1 647,18

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 7 306,49 5 510,55

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 306,49 5 510,55

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 306,49 5 510,55

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 306,49 5 510,55

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem 9 284,77 7 157,73



PASYWA bieżacy poprzedni

A. Kapitał (fundusz) własny 4 544,17 -3 773,82

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 334,05 7 334,05

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 107,87

VIII. Zysk (strata) netto 8 317,99 -11 107,87

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 740,60 10 931,55

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowe

- krótkoterminowe 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 740,60 10 931,55

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek 4 740,60 10 931,55

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 992,09 7 856,83

- do 12 miesięcy 992,09 7 856,83

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 748,51 2 303,00

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne 771,72

3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe

Pasywa razem 9 284,77 7 157,73



TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD Warszawa,15 lutego 2013 r.

00-355 Warszawa, ul.Tamka 34/14

BILANS ZA rok 2012
AKTYWA bieżący poprzedni PASYWA bieżacy poprzedni

A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 4 544,17 -3 773,82

I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 334,05 7 334,05

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)

2. Wartość firmy III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

3. Inne wartości niematerialne i prawne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

II. Rzeczowe aktywa trwałe VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1. Środki trwałe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 107,87

a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) VIII. Zysk (strata) netto 8 317,99 -11 107,87

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod. IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.)

c) urządzenia techniczne i maszyny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 740,60 10 931,55

d) środki transportu I. Rezerwy na zobowiązania

e) inne środki trwałe 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Środki trwałe w budowie 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - długoterminowa

III. Należności długoterminowe - krótkoterminowa

1. Od jednostek powiązanych 3. Pozostałe rezerwy

2. Od pozostałych jednostek - długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe - krótkoterminowe

1. Nieruchomości II. Zobowiązania długoterminowe

2. Wartości niematerialne i prawne 1. Wobec jednostek powiązanych

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek

a) w jednostkach powiązanych a) kredyty i pożyczki

- udziały lub akcje b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- inne papiery wartościowe c) inne zobowiązania finansowe

- udzielone pożyczki d) inne

- inne długoterminowe aktywa finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 740,60 10 931,55

b) w pozostałych jednostkach 1. Wobec jednostek powiązanych

- udziały lub akcje a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- inne papiery wartościowe - do 12 miesięcy

- udzielone pożyczki - powyżej 12 miesięcy

- inne długoterminowe aktywa finansowe b) inne

4. Inne inwestycje długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek 4 740,60 10 931,55

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe a) kredyty i pożyczki

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2. Inne rozliczenia międzyokresowe c) inne zobowiązania finansowe

B. Aktywa obrotowe 9 284,77 7 157,73 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 992,09 7 856,83

I. Zapasy - do 12 miesięcy 992,09 7 856,83

1. Materiały - powyżej 12 miesięcy

2. Półprodukty i produkty w toku e) zaliczki otrzymane na dostawy

3. Produkty gotowe f) zobowiązania wekslowe

4. Towary g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 748,51 2 303,00

5. Zaliczki na dostawy h) z tytułu wynagrodzeń

II. Należności krótkoterminowe 1 978,28 1 647,18 i) inne 771,72

1. Należności od jednostek powiązanych 3. Fundusze specjalne

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: IV. Rozliczenia międzyokresowe

- do 12 miesięcy 1. Ujemna wartość firmy

- powyżej 12 miesięcy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

b) inne - długoterminowe

2. Należności od pozostałych jednostek 1 978,28 1 647,18 - krótkoterminowe

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 978,28 1 647,18 Pasywa razem 9 284,77 7 157,73

- do 12 miesięcy 1 978,28 1 647,18

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. Społ.

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 7 306,49 5 510,55

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 306,49 5 510,55

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 306,49 5 510,55

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 306,49 5 510,55

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem 9 284,77 7 157,73



TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD Warszawa,15 lutego 2013 r.

00-355 Warszawa, ul.Tamka 34/14

Treść bieżący poprzedni

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 0,00

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów,towarów           i materiałów 0,00 0,00

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne 274 656,22 162 825,89

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje 274 656,22 162 825,89

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne 379 839,35 278 722,26

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

IV. Rozliczenie zespołu 4 379 839,35 278 722,26

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -105 183,13 -115 896,37

G. Przychody finansowe 113 944,24 104 811,43

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne 113 944,24 104 811,43

- wpłaty uczestników 106 867,00 98 952,00

-1% na opp 2 029,97 1 936,43

-pozostałe 5 047,27 3 923,00

H. Koszty finansowe 443,12 22,93

I. Odsetki, w tym: 0,00

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne 443,12 22,93

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 8 317,99 -11 107,87

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I±J) 8 317,99 -11 107,87

L. Podatek dochodowy 0,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 8 317,99 -11 107,87

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
rok 2012



TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD Warszawa,15 lutego 2013 r.

00-355 Warszawa, ul.Tamka 34/14

1. Objaśnienia do bilansu

1.1

Pozycja nie występuje

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Pozycja nie występuje

              Zmiana w ciągu roku

zwiększenia zmniejszenia

Powierzchnia  w m2 0,00

Wartość w złotych 0,00

1.3

Pozycja nie występuje

1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Pozycja nie występuje

1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Jednostka nie jest spółką kapitałową

1.6

W ciągu roku nie było zmiany w kapitałach

1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Strata netto zostanie pokryta z zysków lat przyszłych

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Pozycja nie występuje

Rodzaj rezerw
Stan na początek 

roku
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na koniec 

roku

Rezerwa na podatek dochodowy 0,00 0,00

Rezerwa na świadczenia emerytal. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9

Pozycja nie występuje

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Pozycja nie występuje

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Pozycja nie występuje

Tytuły rozliczeń Kwota

Czynne rozliczenia międzyokresowe 0,00

Bierne rozliczenia międzyokresowe

rezerwa .na k.remontów 0,00

Przychody przyszłych okresów

wartość gruntów użytk.wieczyście

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Pozycja nie występuje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 

i stanie na koniec roku obrotowego,

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka 

nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 

umów, w tym z tytułu umów leasingu

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart

Stan na początek roku Stan na koniec rokuWyszczególnienie



2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat
2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Pozycja nie występuje

Rodzaje działalności kwota udział w %

RAZEM 0,00

Struktura terytorialna kwota udział w %

kraj 

eksport

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Pozycja nie występuje

2.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje

2.7

Pozycja nie występuje

2.8 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

2.9 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

3.1

Jednostka nie sporządza rachunku z przepływów środków pieniężnych

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
4.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach Ilość osób

pracown.administracyjni 1,00

pracown.związani bezpośr.z usług.

RAZEM 1,00

4.2

Wynagrodzenie Łącznie

wypłacone osobom należącym do 

organów zarządczych

wypłacone osobom należącym do 

organów nadzorujących

4.3

Pozycja nie występuje

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane 

nakłady na ochronę środowiska

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych 

sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 

sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 

wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny; 

Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 

nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek 

handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;



5.1 Iinformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

5.3

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania 6

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach
6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

6.3

 Pozycja nie występuje

6.4 jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką
7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

8.1

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

9.1

Pozycja nie występuje

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność 

występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawie

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie 

stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostk



Załącznik nr 1 Strona 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Bilans Bilans

otwarcia nabycie aktualizacja przemieszczenia razem sprzedaż likwidacja przemieszczenia Razem zamknięcia

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

SUMA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bilans Bilans

otwarcia amortyzacja aktualizacja przemieszczenia razem sprzedaż likwidacja przemieszczenia Razem zamknięcia

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

SUMA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto
Bilans 

otwarcia

Bilans 

zamknięcia

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

SUMA   0,00 0,00

Zwiększenia Zmniejszenia
Brutto

Umorzenie
Zwiększenia Zmniejszenia



Załącznik nr 1 Strona 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Bilans Bilans

otwarcia nabycie aktualizacja przemieszczenia razem sprzedaż likwidacja przemieszczenia Razem zamknięcia

1. Środki trwałe 6 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 685,00

a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. 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 6 685,00 0,00 6 685,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00

SUMA   6 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 685,00

Bilans Bilans

otwarcia amortyzacja aktualizacja przemieszczenia razem sprzedaż likwidacja przemieszczenia Razem zamknięcia

1. Środki trwałe 2 990,00 3 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 685,00

a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) 0,00 0,00 0,00

b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. 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 6 685,00 0,00 0,00 6 685,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

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

SUMA   6 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 685,00

Wartość netto
Bilans 

otwarcia

Bilans 

zamknięcia

1. Środki trwałe 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. 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. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

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

SUMA   0,00 0,00

Brutto
Zwiększenia Zmniejszenia

Umorzenie
Zwiększenia Zmniejszenia



Załącznik nr 1 Strona 3

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Bilans Bilans

otwarcia nabycie aktualizacja przemieszczenia razem sprzedaż aktualizacja przemieszczenia Razem zamknięcia

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00

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

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

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

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brutto
Zwiększenia Zmniejszenia


