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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku  

1. Pozostałe przychody operacyjne 
    01.01.2018 -

31.12.2018 
Pozostałe przychody operacyjne dzielą się na: 
 - przychody nadzwyczajne    0,00 

    0,00 

2. Pozostałe koszty operacyjne 
    01.01.2018 -

31.12.2018 
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:     
 - koszty nadzwyczajne    0,00 
    0,00 
 

3. Tabela ruchu wartości środków trwałych 
 01.01.2018 – 
 31.12.2018 
Wartość brutto na początek okresu   0,00
Zwiększenie   0,00
Zmniejszenie   0,00
Stan na koniec roku obrotowego   0,00
Umorzenie na początek okresu   0,00
Zwiększenie   0,00
Zmniejszenie   0,00
Stan na koniec roku obrotowego   0,00
   
Wartość netto na początek okresu   0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego   0,00

4. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych 
 
 01.01.2018 – 
 31.12.2018 
Wartość brutto na początek okresu   0,00
Zwiększenie   0,00
Zmniejszenie   0,00
Stan na koniec roku obrotowego   0,00
Umorzenie na początek okresu   0,00
Zwiększenie   0,00
Zmniejszenie   0,00
Stan na koniec roku obrotowego   0,00
   
Wartość netto na początek okresu   0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego   0,00
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5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 
podatkiem dochodowym od zysku brutto 

 01.01.2018 –  
31.12.2018 

 
1.  Zysk (strata) brutto   -2 573,32
  
2. Przychody niezaliczone do przychodów podatkowych   21 934,65
 - dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4   21 934,65
  
3.  Koszty niezaliczone do kosztów podatkowych   24 507,97
 - różnice kursowe   0,00
 - koszty statutowe   24 507,97
   
Podstawa opodatkowania (1-2+3)   0,00
Odliczenie strat z lat ubiegłych   0,00
  
Podstawa opodatkowania   0,00
Podatek dochodowy (15,00%)   0,00
Zysk (strata) netto (podatkowa; zgodna z deklaracją CIT-8)   0,00

6. Zobowiązania długoterminowe  
 01.01.2018 – 
 31.12.2018 
 1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 
  - okres wymagalności do 5 lat  0,00 
  - okres wymagalności powyżej 5 lat  0,00 
 2. Wobec pozostałych jednostek  0,00 
  - okres wymagalności do 5 lat  0,00 
  - okres wymagalności powyżej 5 lat  0,00 
Zobowiązania długoterminowe razem  0,00 
 

7. Zobowiązania warunkowe – udzielone gwarancje i poręczenia, 
zobowiązania zabezpieczone na majątku 

 
Organizacja nie posiada zobowiązań warunkowych, w szczególności nie udzielała gwarancji i 
poręczeń oraz nie wystawiała weksli własnych. 
Organizacja nie posiada zabezpieczeń warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 
wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych. 

8. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie 
 01.01.2018 – 
 31.12.2018 
 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym  0,00 
  - odsetki  0,00 
  - różnice kursowe  0,00 
 

9. Różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów lub kosztów 
wytworzenia produktów 

 
W roku zakończonym 31 grudnia 2018 w Organizacji nie powstały różnice kursowe powiększające 
cenę nabycia towarów lub kosztów wytworzenia produktów. 
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10. Zatrudnienie 
 
Przeciętne średnie zatrudnienie za okres sprawozdawczy wynosi 0 etatu średniorocznie. 
 

11. Koszty statutowe 
 
W roku zakończonym 31 grudnia 2018 w Organizacji koszty statutowe dzieliły się na: 
- zużycie materiałów i energii 1 910,97 
- wynagrodzenia 22 447,00 
- podróże służbowe 150,00 

24 507,97 
 

12. Informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach 
ubiegłych 

 
W sprawozdaniu finansowym nie ujęto korekt wyniku finansowego lat poprzednich. 
 

13. Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej  
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w Organizacji nie wystąpiły znaczące wydarzenia, 
które wymagałyby ujęcia lub dodatkowej prezentacji w sprawozdaniu finansowym na dzień  31 grudnia 
2018 roku. 
 


