
SFIN by Dossier 

Wprowadzenie do sprawozdnia finansowego

Nazwa firmy: Polski Związek Brydża Sportowego

Siedziba: 00-019 Warszawa, Złota 7/3

Numer NIP: 5251656918 Numer KRS: 0000219753

                      identyfikator podmiotu (jeżeli jest zarejestronwany w KRS, proszę podać KRS)

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, Data od (RRRR-MM-DD): Data do (RRRR-MM-DD):

Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 Nie

Tak

Tak

opis okoliczności (jeżeli nie)

Nie

wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

Metody wyceny aktywów i pasywów:

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Pozostałe

Data sprawozdania finansowego 26 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z dn.29.09.1994 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 351)

Sprawozdanie finansowe okres 01.01.2019 - 31.12.2019. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności. Mimo straty w roku 2019, jednostka przewiduje kontynuację działalności w okresie najbliższych 12 m-cy i nie ma żadnych przeciwskazań w tym zakresie.

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe..

jeżeli nie było łączenia spółek, proszę o wybranie pustego pola

8) 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 

Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). 

Zasada wyższości treści nad formą polega na tym, że jednostka ma obowiązek stosowania przyjętej polityki rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje 

gospodarcze, należy ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich 

zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Zasada kontynuacji polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub 

upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

W myśl zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich 

zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres 

sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Z kolei zasada ostrożności polega na tym, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić:

• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również

dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Aktywa i pasywa zostały wycenione na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 

początkowej równej lub niższej niż 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

2. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utratu wartości.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

4. Należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

5. Środki pieniężne wycenione zostały według wartości nominalnej.

6. Rezerwy – Spółka nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku oraz z innych tytułów.

7. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

8. Kapitały własne - w wartości nominalnej.

9. Pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. Wycena składników wyrażonych w walutach obcych

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:składniki aktywów - kursem średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,składniki pasywów – kursem średnim ustalonym dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedni, chyba że w 

zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Rachunek zysków i strat spółka sporządza według wariantu porównawczego:  1. Przychody i zyski - uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości. 2. Koszty i 

straty - uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości. 3. Wynik finansowy – na wynik finansowy netto składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z 

tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie 

odrębnych przepisów. 4. Jako dodatkowa informacja w notach, jednostka prezentuje RZiS według wzoru w układzie dostosowanym dla jednostki OPP.

4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,

6) czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

7) cz sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Sprawozdanie finansowe

Polski Związek Brydża Sportowego

z siedzibą 00-019 Warszawa, Złota 7/3

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
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Aktywa Stan na koniec okresu Stan na początek okresu

A. Aktywa trwałe 83 716,38 126 897,19

I. Wartości niematerialne i prawne

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 26 400,00 41 782,40

1. Środki trwałe 26 400,00 41 782,40

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny 26 400,00 41 782,40

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 14 471,38 14 471,38

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek 14 471,38 14 471,38

IV. Inwestycje długoterminowe 42 845,00 70 643,41

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe 42 845,00 70 643,41

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 68 755,43 296 808,33

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 7 290,90 16 058,55

1. Należności od jednostek powiązanych

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 7 290,90 16 058,55

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 957,19 13 456,55

- do 12 miesięcy 4 957,19 13 456,55

- powyżej 12 miesięcy

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

publicznoprawnych
1 800,00 2 602,00

c) inne 533,71

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 42 392,31 264 530,97

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 392,31 264 530,97

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 42 392,31 264 530,97

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.



Polski Związek Brydża Sportowego 26 czerwca 2020 r.

00-019 Warszawa, Złota 7/3

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 42 392,31 264 530,97

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 072,22 16 218,81

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

Aktywa razem 152 471,81 423 705,52



Polski Związek Brydża Sportowego 26 czerwca 2020 r.

00-019 Warszawa, Złota 7/3

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.
Pasywa Stan na koniec okresu Stan na początek okresu

A. Kapitał (fundusz) własny 4 232,01 229 745,07

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 112 391,50 112 391,50

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 117 353,57 -3 261,52

VI. Zysk (strata) netto -225 513,06 120 615,09

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 239,80 193 960,45

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 63 685,07 123 120,48

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 63 685,07 123 120,48

a) kredyty i pożyczki 5 724,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30 310,82 59 237,21

- do 12 miesięcy 30 310,82 59 237,21

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 30 804,06 33 621,45

h) z tytułu wynagrodzeń 12 970,11

i) inne 2 570,19 11 567,71

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 84 554,73 70 839,97

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84 554,73 70 839,97

- długoterminowe 17 999,93 35 549,00

- krótkoterminowe 66 554,80 35 290,97

Pasywa razem 152 471,81 423 705,52
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Treść bieżący poprzedni

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 690 125,97 2 651 852,90

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 690 125,97 2 651 852,90

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 działalności operacyjnej 2 941 437,17 2 524 168,76

I. Amortyzacja 43 180,81 56 321,60

II. Zużycie materiałów i energii 184 821,53 62 052,56

III. Usługi obce 595 222,02 427 962,51

IV. Podatki i opłaty, w tym: 67 009,42 44 662,07

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 713 511,46 950 007,77

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 51 487,51 53 681,74

- emerytalne 27 084,88 25 337,43

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 286 204,42 929 480,51

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -251 311,20 127 684,14

D. Pozostałe przychody operacyjne 31 541,28 1 247,72

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 31 541,28 1 247,72

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,57 3 825,04

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 0,57 3 825,04

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -219 770,49 125 106,82

G. Przychody finansowe 0,20 0,19

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym: 0,20 0,19

- od jednostek powiązanych,

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe 5 742,77 4 491,92

I. Odsetki, w tym: 48,99 433,22

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 5 693,78 4 058,70

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -225 513,06 120 615,09

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -225 513,06 120 615,09

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
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Artykuł Ustęp Punkt Litera Łacznie
Z zysków 

kapitałowych
Z innych źródeł Łacznie

Z zysków 

kapitałowych
Z innych źródeł

Pozycja w Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki X X X X X X

Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) dla wartośći równych i wyższych od 

20.000 zł obowiązkowo trzeba podać art..ust.pkt ustawy podatkowej
X

Wynik finansowy 

brutto z zysków 

kapitałowych ustalony 

X X

Wynik finansowy 

brutto z zysków 

kapitałowych ustalony 

X

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -225 513,06 -225 513,06 120 615,09 120 615,09

w tym zysk/ strata z zysków kapitałowych  (wpisujemy wyliczoną kwotę z ksiąg)

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
0,00 0,00 0,00 24 454,17 0,00 24 454,17

Pozostałe 0,00 24 454,17 24 454,17

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 

rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
940 368,84 0,00 940 368,84 874 145,76 0,00 874 145,76

Reprezentacja i reklama 16 1 28 35 953,60 35 953,60 0,00

wydatki z dotacji MSiT 16 1 58 724 155,09 724 155,09 0,00

wydatki z dotacji MRPiPS 16 1 58 167 401,94 167 401,94 0,00

Pozostałe 12 858,21 12 858,21 874 145,76 874 145,76

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 17 956,00 0,00 17 956,00 0,00 0,00 0,00

 - wynagrodzenia  naliczone w 2019, wypłacone w 2020 15 1 17 956,00 17 956,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 8 430,53 0,00 8 430,53

 - wynagrodzenia 15 1 0,00 8 430,53 8 430,53

Dochód/strata łączny 732 811,78 0,00 732 811,78 961 876,15 0,00 961 876,15

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: zwiększające( +), Zmniejszające (-) 1 379 598,54 0,00 1 379 598,54 1 336 560,00 0,00 1 336 560,00

składki członkowskie 17 1 40 450 865,00 450 865,00 486 660,00 486 660,00

dotacje z budżetu państwa 17 1 47 915 621,88 915 621,88 849 900,00 849 900,00

pozostałe dotacje 17 1 47 13 111,66 13 111,66 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

Podatek dochodowy
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Treść
Podstawa prawna bieżący poprzedni
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Nota nr Opis noty

1.1A Zestawienie zmian w wartościach niematerialnych i prawnych Nota 1.1A

1.1B Zestawienie zmian w środkach trwałych Nota 1.1B

1.1C Zestawienie zmian w inwestycjach długoterminowych Nota 1.1C

1.2 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych Pozycja nie występuje

1.3 Wartość zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy Pozycja nie występuje

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Pozycja nie występuje

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych Pozycja nie występuje

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw Pozycja nie występuje

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności Pozycja nie występuje

1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Pozycja nie występuje

1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) własnych

Pozycja nie występuje

1.10 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; Nota 1.10

1.11 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia. Pozycja nie występuje

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu Pozycja nie występuje

1.13 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 

formy.

Pozycja nie występuje

1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Nota 1.14

1.15 Podział składników aktywów lub pasywów na część długoterminową i krótkoterminową Nota 1.15

1.16 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i 

poręczeń

Pozycja nie występuje

1.17 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej Pozycja nie występuje

1.18 Środki pieniężne na rachunku VAT Pozycja nie występuje

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto Nota 2.1

2.2 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; Pozycja nie występuje

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; Pozycja nie występuje

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

przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

Pozycja nie występuje

2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem 

finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Pozycja nie występuje

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Pozycja nie występuje

2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym;

Pozycja nie występuje

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Pozycja nie występuje

2.10 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie.

Pozycja nie występuje

2.11 Koszty prac badawczych i rozwojowych Pozycja nie występuje

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich 

wyceny.

Pozycja nie występuje

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych oraz 

różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie.

Pozycja nie występuje

5.1 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;

Pozycja nie występuje

5.2 Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe 

ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w 

międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter 

związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi 

dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z 

wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny 

ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

5.3 Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; Nota 5.3

5.4 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Pozycja nie występuje

5.5 Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki

Pozycja nie występuje

00-019 Warszawa, Złota 7/3
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5.6 Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych

Nota 5.6

6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych Pozycja nie występuje

6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym Nota 6.2

6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości Pozycja nie występuje

6.4 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Pozycja nie występuje

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji Pozycja nie występuje

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi Pozycja nie występuje

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% 

w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Pozycja nie występuje

7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 

zwolnienia lub wyłączeń

Pozycja nie występuje

7.5 Informacje o nazwach i siedzibach jednostek sporządzających sprawozdania skonsolidowane Pozycja nie występuje

7.6 Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z 

jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową.

Pozycja nie występuje

8. Sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie Pozycja nie występuje

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 

niepewności

Pozycja nie występuje

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nota 10.

11. W przypadku stosowania Rozporządzenia dotyczącego instrumentów finansowych informacje 

dodatkowe zgodne z rozporządzeniem

Pozycja nie występuje

12. W przypadku braku instumentów finansowych lub spełnianie warunków określonych w art. 28b 

ust 1

Pozycja nie występuje



1.1A

WARTOŚĆ BRUTTO
Koszty 

zakończonych 

prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne i 

prawne

RAZEM

Wartość początkowa 938,81 938,81

Nabycie 0,00

Aktualizacja 0,00

Przemieszczenia 0,00

Odpis aktualizujący 0,00

Inne 0,00

RAZEM Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sprzedaż 0,00

Likwidacja 938,81 938,81

Inne 0,00

RAZEM Zmniejszenia 0,00 0,00 938,81 0,00 938,81

Wartość końcowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMORZENIE

Wartość początkowa 938,81 938,81

Amortyzacja 0,00

Aktualizacja 0,00

Przemieszczenia 0,00

Inne 0,00

RAZEM Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sprzedaż 0,00

Likwidacja 938,81 938,81

Inne 0,00

RAZEM Zmniejszenia 0,00 0,00 938,81 0,00 938,81

Wartość końcowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WARTOŚĆ NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych 

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z 

tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 

końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;



1.1B

WARTOŚĆ BRUTTO Środki trwałe

grunty (w tym prawo 

użytkowania 

wieczystego gruntu)

budynki, lokale, prawa 

do lokali i obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej

urządzenia techniczne i 

maszyny
środki transportu inne środki trwałe

Środki trwałe w 

budowie

Zaliczki na środki 

trwałe w budowie
RAZEM

Wartość początkowa 257 157,53 222 950,99 34 206,54 257 157,53

Przychody 0,00 0,00

Aktualizacja 0,00 0,00

Leasingi 0,00 0,00

Przemieszczenia 0,00 0,00

Odpis aktualizujący 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00

RAZEM Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sprzedaż 0,00 0,00

Likwidacja 47 810,89 45 810,89 2 000,00 47 810,89

Inne 0,00 0,00

RAZEM Zmniejszenia 47 810,89 0,00 0,00 45 810,89 0,00 2 000,00 0,00 0,00 47 810,89

Wartość końcowa 209 346,64 0,00 0,00 177 140,10 0,00 32 206,54 0,00 0,00 209 346,64

UMORZENIE Środki trwałe

grunty (w tym prawo 

użytkowania 

wieczystego gruntu)

budynki, lokale, prawa 

do lokali i obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej

urządzenia techniczne i 

maszyny
środki transportu inne środki trwałe

Środki trwałe w 

budowie

Zaliczki na środki 

trwałe w budowie
RAZEM

Wartość początkowa 215 375,13 181 168,59 34 206,54 215 375,13

Amortyzacja 15 382,40 15 382,40 15 382,40

Aktualizacja 0,00 0,00

Przemieszczenia 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00

RAZEM Zwiększenia 15 382,40 0,00 0,00 15 382,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15 382,40

Sprzedaż 0,00 0,00

Likwidacja 47 810,89 45 810,89 2 000,00 47 810,89

Inne 0,00 0,00

RAZEM Zmniejszenia 47 810,89 0,00 0,00 45 810,89 0,00 2 000,00 0,00 0,00 47 810,89

Wartość końcowa 182 946,64 0,00 0,00 150 740,10 0,00 32 206,54 0,00 0,00 182 946,64

WARTOŚĆ NETTO 26 400,00 0,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,  zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 

majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;



1.1C

Nieruchomości

Wartości 

niematerialne i 

prawne, środki 

trwałe

Długoterminowe 

aktywa finansowe

Inne inwestycje 

długoterminowe
RAZEM

WARTOŚĆ BRUTTO

Wartość początkowa (BO) 195 609,36 195 609,36

Nabycie 0,00

Aktualizacja 0,00

Przemieszczenia 0,00

Odpis aktualizujący 0,00

Inne 0,00

RAZEM Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sprzedaż 0,00

Likwidacja 0,00

Inne 0,00

RAZEM Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość końcowa 0,00 195 609,36 0,00 0,00 195 609,36

UMORZENIE

Wartość początkowa(BO) 0,00 124 965,95 0,00 0,00 124 965,95

Amortyzacja 27 798,41 27 798,41

Aktualizacja 0,00

Przemieszczenia 0,00

Inne 0,00

RAZEM Zwiększenia 0,00 27 798,41 0,00 0,00 27 798,41

Sprzedaż 0,00

Likwidacja 0,00

Inne 0,00

RAZEM Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość końcowa 0,00 152 764,36 0,00 0,00 152 764,36

WARTOŚĆ NETTO 0,00 42 845,00 0,00 0,00 42 845,00

szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych,  zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a 

dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;



1.10

Strata netto zmniejszy wyniki z lat poprzednich.  

propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;



1.14

Stan na koniec 

roku

Stan na początek 

roku

Rozliczenie międzyokresowe czynne 19 072,22 16 218,81

Koszty ubezpieczeń 8 290,48 1 023,33

Koszty poprzednich okresów 12 421,46

Pozostałe 460,00 855,47

VAT do rozl.  w nast. okresach 376,00 1 918,55
Pozostałe przychody na przełomie roku 9 945,74

Rozliczenia międzyokresowe bierne 84 554,73 70 839,97

Rozliczenie środków z MSiT - długookresowe 17 549,00 35 549,00

Rozliczenie środków z MSiT - krótkookresowe 17 999,93 19 701,81

Rozliczenie środków z MRPiPS - krótkookresowe 3 111,66

Składki członkowskie 12 477,50

VAT do rozl.  w nast. okresach 891,69
Koszty przyszłych okresów 48 114,11

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników 

aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;



1.15

Część 

krótkoterminowa

Część 

długoterminowa
RAZEM

AKTYWA 7 290,90 14 471,38 21 762,28

udzielone pożyczki 0,00

inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

inne papieryw wartościowe 0,00

Inne należności 7 290,90 14 471,38 21 762,28

0,00

PASYWA 63 685,07 0,00 63 685,07

Kredyty i pożyczki 0,00

Leasingi 0,00

Zobowiązania wekslowe 0,00

Inne zobowiązania 63 685,07 63 685,07

0,00

w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie 

między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i 

krótkoterminową;



2.1

Rodzaje działalności Rok bieżący Rok poprzedni

 I. Przychody netto ze sprzedazy produktów 332 383,80 276 821,77

  A. Przychody z działalności gospodarczej 311 043,42 268 735,36

  B. Przychody z działalności statutowej 21 340,38 8 086,41

II. Inne przychody operacyjne dot. działalności statutowej: 2 357 742,17 2 375 031,13

  A. Dotacje, w tym: 978 007,42 984 476,55

     - środki z budżetu państwa 915 621,88 871 242,21

     - dotacje darowizny 37 548,94 88 216,47

     - odpis 1% podatku 24 836,60 25 017,87

  B. Pozostałe przychody określone statutem, w tym: 1 379 734,75 1 390 554,58

     - składki członkowskie 450 865,00 487 013,00

     - opłaty startowe,wpisowe 897 727,59 868 124,82

     - pozostałe przychody statutowe 31 142,16 35 416,76

RAZEM 2 690 125,97 2 651 852,90

Struktura terytorialna kwota

sprzedaż krajowa 2 665 045,47 2 651 852,90

sprzedaż do Unii Europejskiej 25 080,50

sprzedaż poza Unię

RAZEM 2 690 125,97 2 651 852,90

strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w 

jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;



5.3

Zatrudnienie w grupach

Przeciętne 

zatrudnienie w 

etatach za rok 

obrotowy

Przeciętne 

zatrudnienie w 

etatach za poprzedni 

rok

Pracownicy umysłowi 3,00 3,00

RAZEM 3,00 3,00

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;



5.6

Rodzaj Kwota

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 5 904,00

inne usługi poświadczające

usługi doradztwa podatkowego

pozostałe usługi

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym 

lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:



6.2 informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny 

wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć 

wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu 

finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie 

precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie 

uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.”



10.

Zmieniono sposób prezentacji danych w rachunku zysków i strat tworzonego na potrzeby prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Tabela 1. Prezentacja w nowym układzie rachunku zysków i strat zgodnym ze wzorem z załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

Tabela 2. Porównanie danych po przekształceniu sprawozdania.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki.

Tabela 1. Rachunek zysków i strat - na potrzeby prowadzonej działalności pożytku publicznego

Okres bieżący Okres poprzedni

2 379 082,55 2 383 117,54

2 357 742,17 2 375 031,13

21 340,38 8 086,41

B. Koszty działalności statutowej 2 299 512,35 2 018 335,00

2 092 208,24 1 850 938,28

207 304,11 167 396,72

0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 79 570,20 364 782,54

D. Przychody z działalności gospodarczej 311 043,42 268 735,36

E. Koszty działalności gospodarczej 103 198,51 51 542,72

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 207 844,91 217 192,64

G. Koszty ogólnego zarządu 538 726,31 454 291,04

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -251 311,20 127 684,14

I. Pozostałe przychody operacyjne 31 541,28 1 247,72

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,57 3 825,04

K. Przychody finansowe 0,20 0,19

L. Koszty finansowe 5 742,77 4 491,92

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -225 513,06 120 615,09

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -225 513,06 120 615,09

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

A. Przychody z działalności statutowej

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego



Dane 

liczbowe

Pozycje w RZiS za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r.

Dane 

liczbowe

2 383 117,54

2 375 031,13 D.IV.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku 2 375 031,13

8 086,41 D.IV.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku 8 086,41

B. Koszty działalności statutowej 2 018 335,00

1 850 938,28 E.III.1.Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku 1 850 938,28

167 396,72 E.III.2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku 167 396,72

0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 364 782,54

D. Przychody z działalności gospodarczej 268 735,36 A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 268 735,36

E. Koszty działalności gospodarczej 51 542,72 B. Koszty działalności operacyjnej 51 542,72

I. Amortyzacja 13 200,00

II. Zużycie materiałów i energii 1 152,65

III. Usługi obce 2 816,00

IV. Podatki i opłaty, w tym: 34 374,07

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 217 192,64 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 217 192,64

G. Koszty ogólnego zarządu 454 291,04 B. Koszty działalności operacyjnej 454 291,04

II. Zużycie materiałów i energii 3 753,02

III. Usługi obce 88 236,68

IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 508,00

V. Wynagrodzenia 257 558,46

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 51 106,43

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 52 128,45

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 127 684,14 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 125 106,82

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 247,72 D.IV.3. Inne przychody operacyjne 1 247,72

J. Pozostałe koszty operacyjne 3 825,04 E. III. 3. Inne koszty operacyjne 3 825,04

K. Przychody finansowe 0,19 G. II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych, 0,19

L. Koszty finansowe 4 491,92 H. Koszty finansowe 4 491,92

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 433,22

IV. Inne 4 058,70

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 120 615,09 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 120 615,09

N. Podatek dochodowy 0,00 J. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) 120 615,09 L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 120 615,09

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

Przekształcone dane porównawcze 

Pozycje w RZiS za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r.

Dane porównawcze 

Tabela 2. Przekształcenie danych porównawczych

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

A. Przychody z działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego


