
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI"
43-300 BIELSKO-BIAŁA
STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 13 
0000051764

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Krajowym Rejestr Sądowy : 10.10.2001 r.
Numer KRS – u : 0000051764
Numer Identyfikacji Podatkowej : 547-18-99-356
Numer REGON : 072316856

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
 01.01.2013-31.12.2013

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie obejmuje dane z czterech jednostek organizacyjnych tworzących strukturę Stowarzyszenia

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 
12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizację działalności.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) 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
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Sporządzono dnia:2014-06-24

1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - Cena nabycia lub koszt wytworzenia, lub wartość 
przeszacowana ( po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe a także z tytułu trwałej utraty wartości
2.Środki trwałe w budowie - Ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3.Udziały w innych jednostkach albo inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych  - Cena nabycia 
pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia 
można przeszacować do wartości w cenie rynkowej a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie 
z art. 35 ust. 4
4.Udziały w jednostkach podporządkowanych - Zasada jak w innych jednostkach, z tym, że udziały zaliczane 
do aktywów trwałych mogą być wyceniane metodą praw własności z uwzględnieniem zasad określonych w art. 
63 ustawy
5.Inwestycje krótkoterminowe-Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest 
niższa, 
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości 
godziwej
6.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych-Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy
7.Należności i udzielone pożyczki-W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
8.Zobowiązania- W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, – których uregulowanie 
zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na 
instrumenty finansowe – według wartości godziwej
9.Rezerwy-W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10.Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa -Wartość nominalna
11.Rozliczenia międzyokresowe kosztów-W pozycji prezentuje się poniesione wydatki stanowiące koszty 
przyszłego roku obrotowego oraz aktywowane koszty dotyczące realizowanych projektów, które pokryte 
zostaną dotacjami w okresach następnych. Aktywa dotyczące dotacji naliczane są do wysokości nadwyżki 
kosztów poniesionych nad otrzymanymi dotacjami w kwocie nie wyższej od możliwej do uzyskania dotacji. 

Druk: MPiPS



BILANS
sporządzony na dzień: 2013-12-31

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE 
"TEATR GRODZKI"
43-300 BIELSKO-BIAŁA
STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 13 
0000051764

Stan na

2013-01-01 2013-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 4,552,658.27 3,757,331.12

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

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

II Rzeczowe aktywa trwałe 4,552,658.27 3,757,331.12

1 Środki trwałe 4,511,234.27 3,757,331.12

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3,995,089.02 3,356,526.61

c) urządzenia techniczne i maszyny 420,313.17 366,908.51

d) środki transportu 95,832.08 33,896.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 41,424.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 784,652.37 1,218,109.43

I Zapasy 3,909.41 22,096.88
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1 Materiały 3,909.41 22,096.88

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 279,890.95 207,707.48

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 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek 279,890.95 207,707.48

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 42,983.86

- do 12 miesięcy 0.00 42,983.86

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

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

0.00 163,723.62

c) inne 279,890.95 1,000.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 320,713.28 882,937.52

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 320,713.28 882,937.52

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 320,713.28 882,937.52

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 320,713.28 882,937.52

- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 180,138.73 105,367.55

AKTYWA razem (suma poz. A i B) 5,337,310.64 4,975,440.55

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 134,842.07 14,218.10

I Kapitał (fundusz) podstawowy 182,386.69 128,294.94

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0.00 0.00

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00
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VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0.00 0.00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -59,884.72 -117,769.76

VIII Zysk (strata) netto 12,340.10 3,692.92

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5,202,468.57 4,961,222.45

I Rezerwy na zobowiązania 16,738.67 16,738.67

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 16,738.67 16,738.67

- długoterminowa 16,738.67 16,738.67

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 20,000.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 20,000.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 20,000.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) - inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 617,126.19 587,153.44

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 617,126.19 387,101.35

a) kredyty i pożyczki 0.00 212,892.87

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 40,476.38

- do 12 miesięcy 0.00 40,476.38

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0.00 77,604.56

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 54,894.54

i) inne 617,126.19 1,233.00

3 Fundusze specjalne 0.00 200,052.09

IV Rozliczenia międzyokresowe 4,548,603.71 4,357,330.34

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4,548,603.71 4,357,330.34

- długoterminowe 4,548,603.71 4,357,330.34

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem (suma poz. A i B) 5,337,310.64 4,975,440.55
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Sporządzono dnia:

Monika Dudziak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Magdalena Wojtczak
Jan Chmiel
Jolanta Kajmowicz-Sopicka
Marcin Słonka
Piotr Bogusz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2013-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  - od 
jednostek powiązanych

1,008,507.74 1,423,634.65

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  1,008,507.74 1,423,634.65

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok obrotowyPozycja

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 53,263.81 75,085.22

D. Koszty sprzedaży 0.00 0.00

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 955,243.93 1,348,549.43

H. Pozostałe koszty operacyjne 4,766,286.36 4,366,390.98

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,848,406.57 3,553,488.70

Inne koszty operacyjne3. 2,917,879.79 812,902.28

K.

I.

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:  - dla jednostek powiązanych

18,996.04

7,825.74

54,719.88

12,464.53

II. Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE 
"TEATR GRODZKI"
43-300 BIELSKO-BIAŁA
STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 13 
0000051764 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości

1 2 3 4

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3. Inne przychody operacyjne 3,031,189.27 943,325.06

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:  - 
jednostkom powiązanym

955,243.93 1,348,549.43

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

E. Koszty ogólnego zarządu 66,502.22 90,099.27

0.001,000.00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychI.

G. Pozostałe przychody operacyjne 4,810,860.91 4,439,817.83

-15,014.05-13,238.41Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)F.

II.

III.

Dotacje

Inne przychody operacyjne

0.00

4,809,860.91

0.00

4,439,817.83

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,778,671.64 3,496,492.77

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 4,766,286.36 4,366,390.98

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 31,336.14 58,412.80

J. Przychody finansowe 0.00 0.00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Odsetki, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

V. Inne 0.00 0.00
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III.

IV.

L.

M.

I.

II.

N.

O.

P.

R.

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (L±M)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (N-O-P)

0.00 0.00

11,170.30 42,255.35

12,340.10 3,692.92

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

12,340.10 3,692.92

0.00 0.00

0.00 0.00

12,340.10 3,692.92

Sporządzono dnia:2014-06-24

Monika Dudziak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Magdalena Wojtczak
Jan Chmiel
Jolanta Kajmowicz-Sopicka
Marcin Słonka
Piotr Bogusz

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1 
a) Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe      
Nazwa grupy składników majątku trwałego                              Stan na początek roku obrotowego               
Przychody Przemieszczenia  Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                                   0,00                                                                  
                                   0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   6 898 797,22                                                     
 41 424,00                             6 940 221,22
3. urządzenia techniczne, maszyny i inne srodki trwałe                   1 661 711,28                                           24 
825,73                                                     1 686 537,01
4. środki transportu                                                                        568 531,10                                                         
                                               568 531,10
5. pozostałe środki trwałe                                       0,00                                                                                          
                                          0,00
6. Środki trwałe w budowie                                                             41 424,00                                                     
-41 424,00                                     0,00
Razem                                                                                  9 170 463,60                                             24 825,73   
      0,00                                     9 195 289,33

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja        
Nazwa grupy składników majątku trwałego                 Stan na BO Amortyzacja za rok  Stan na BZ Stan na 
początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 903 708,20  679 986,41  3 583 694,61                  3 995
 089,02                                           3 356 526,61
3. urządzenia techniczne, maszyny i inne srodki trwałe 1 241 398,08  78 230,42   1 319 628,50                    420
 313,20                                             366 908,51
4. środki transportu                                                    472 699,02  61 936,08   534 635,10                     95 832,08
                                               33 896,00
5. pozostałe środki trwałe      
6. Środki trwałe w budowie                                                                                                                 41 242,00
Razem                                                                 4 617 805,30  820 152,91  5 437 958,21                   4 552 
658,30                                             3 757 331,12

7) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,- ZYSK W CAŁOŚCI 
PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH

II

Druk: MPiPS



1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, 
 100 % kraj
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
NIE DOTYCZY
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
NIE DOTYCZY
4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnym,
NIE DOTYCZY
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto,
6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 
kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji - 820 152,91 zł
b) zużycia materiałów i energii - 514 237,33 zł
c) usług obcych - 1 211 954,55 zł
d) podatków i opłat - 28 502,25 zł
e) wynagrodzeń - 2 826 186,17 zł
f) ubezpieczeń i innych świadczeń - 424 108,28 zł
g) pozostałych kosztów rodzajowych 72 278,30 zł
7 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,
NIE DOTYCZY
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,
NIE DOTYCZY
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,
NIE DOTYCZY
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;
NIE DOTYCZY
II a
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich 
wyceny; 
ŚREDNI KURS NBP Z 31.12.2013 R

III

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; 

NIE DOTYCZY

IV

Druk: MPiPS



Informacje o: 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,
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub 
jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub 
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki 
lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub 
posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do 
pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji 
mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych 
transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki,
NIE DOTYCZY
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, 99 OSÓB
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno) za rok obrotowy, NIE DOTYCZY
5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze 
wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,NIE DOTYCZY
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, - 8000,00 ZŁ NETTO
b) inne usługi poświadczające, NIE DOTYCZY
c) usługi doradztwa podatkowego,NIE DOTYCZY
d) pozostałe usługi; NIE DOTYCZY

V

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,

W okresie 2013 roku wyksięgowano kwotę 117.769,76 zł jako błędnie zarachowane przychody, zawyżające WF 
w lat poprzednich.

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym
NIE DOTYCZY

3) 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,
NIE DOTYCZY

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 
NIE DOTYCZY

VI

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-24

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników 
aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
3) 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 oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 
obrotowy,
4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub 
wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu 
grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek 
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów trwałych,
- przeciętne roczne zatrudnienie,
5) informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym 
szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym 
szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do 
grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a; 

NIE DOTYCZY

VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, 
wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od 
początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia; 

NIE DOTYCZY

VIII

 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 zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez 
jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; 

NIE DOTYCZY

IX

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. 

NIE DOTYCZY

Druk: MPiPS


