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     Załącznik do sprawozdania finansowego 

        za rok 2015 
 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

 

 

1. 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 wartości, nabycia, przemieszczenia 

wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji lub umorzenia: 

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). 

Środki trwałe amortyzuje się liniowo stosując zasady zgodnie z art. 16 a-m 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tj. Dz. U. nr 54/2000 poz. 654 z późn. zm.) oraz stawki amortyzacyjne zgodnie 

z załącznikiem do ustawy. 

Środki trwałe o niskiej wartości umarza się jednorazowo w momencie oddania 

do użytkowania. 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: 

nie dotyczy 

 

3. 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: 

nie dotyczy 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: 

nie występują 
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5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości 

nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 

nie występują 

 

 

 

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan 

końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych i celowych: 

 
L.p. Wyszczególnienie Fundusz 

zasadniczy 

1 2 3 

1 Stan na początek roku obrotowego 0,00 

2 Zwiększenia z tego:: 

- z podziału zysku 

- inne zwiększenia 

 

0,00 

3 Zmniejszenia z tego: 

- pokrycie straty 

- inne zmniejszenia 

 

0,00 

4 Stan na koniec roku  

obrotowego 

0,00 

 

 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok 

obrotowy: 

W 2015 roku uzyskano zysk w kwocie 29,23 który zostanie rozdysponowany 

w 2016 roku. 

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

końcowym: 

nie występują 

 

9. 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 okresu sprawozdawczego  -          0,00 

- zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego -          0,00 

- wykorzystanie w ciągu okresu sprawozdawczego -          0,00 

- rozwiązanie w ciągu okresu sprawozdawczego -                    0,00 

- stan na koniec okresu sprawozdawczego  -                    0,00 

 

 

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o 

pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

zobowiązania długoterminowe nie występują 
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11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

nie występują 

 

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze 

wskazaniem jakiego rodzaju): 

nie występują 

 

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę 

gwarancje i poręczenia, także wekslowe: 

nie występują 

 

14. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) 

przychodów netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 
 

L.p. 

 

Struktura rzeczowa 

Wartość sprzedaży netto 

krajowej 

Wartość sprzedaży netto na 

eksport 

rok ubiegły 

2014 

rok bieżący 

2015 

rok ubiegły 

2014 

rok bieżący 

2015 

1 2 3 4 5 6 

1 Produkty i usługi: 

- przychody ze 

sprzedaży usług 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

2 Towary i materiały: 

- przychody ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 
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Ogółem: 

0,00 0,00  

0,00 

 

0,00 

 

15. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: 

nie występują 

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: 

nie występują 

17. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 

roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki zaniechania 

prowadzenia działalności. Nie przewiduje się też zaprzestania działalności w 

roku następnym. 

 

18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: 
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L.p. Wyszczególnienie Dane za rok 

bieżący 2015 

1 2 3 

1 Zysk/strata brutto 0,00  

2 Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) 0,00 

3 Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-) 0,00 

4 Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+) 0,00 

5 Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku (+) 0,00 

6 Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+) 0,00 

7 Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) 0,00 

8 Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku (-) 0,00 

9 Darowizny uzyskane podatkowo (-) 0,00 

10 Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-) 0,00 

11 Dochód (+) 0,00 

12 Podstawa opodatkowania 0,00 

13 Podatek dochodowy 0,00 

 

19. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na 

własne potrzeby: 

nie dotyczy 

 

20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i 

pozostałe: 

nie dotyczy 

 

21. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: 

nie występuje 

22. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na 

grupy zawodowe: 

nie dotyczy 

23. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w 

sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: 

nie wystąpiły 

24. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 

a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: 

nie wystąpiły 

25. 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 jednostki, ich przyczyny i 

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 

(funduszu) własnym: 

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego. 
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26. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają 

konsolidacji: 

nie wystąpiły 

 

 

 

 

 

 

Częstochowa, dn. 24.06.2016 r. 

 

 

       

________________________     __________________ 

Podpis osoby prowadzącej     Podpis kierownika 

księgi rachunkowe              jednostki 


