
 

TOWARZYSTWO IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 

W ŚREMIE 

 

Informacja dodatkowa  za 2019 rok. 
 

Informacja dodatkowa dla organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej zawiera 

następujące dane: 

1) objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych 

ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.  

 

 

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 

 Środki trwałe 

Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli 

wartość netto nabywanego środka była większa od 3500 zł netto 

 Wartości niematerialne i prawne 

Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli 

wartość netto nabywanego środka była większa od 3500 zł netto 

Itd. wycena następuje zgodnie z ustawą o 

rachunkowości    

 

 

 

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik 

Wyszczególnienie zmiany  Przyczyny zmiany 

Kwota wyniku finansowego 

spowodowana zmianami 

  0.00 

 

 

 

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych 

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych 

Nie uwzględniono w bilansie 

lub w rachunku wyników 

  0.00 

 

 

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

− zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych), ich stan na początek roku 

obrotowego według grup, zmniejszenie, zwiększenie i stan na koniec roku oraz 

wartość umorzeń (amortyzacji), 

 

 

 

 

 

 

 



Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe 

Nazwa grupy 

składników 

majątku trwałego 

Stan na początek roku 

obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia  Rozchody 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

1. grunty (w tym 

prawo 

użytkowania 

gruntu) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2. budynki, 

lokale i obiekty 

inżynierii 

lądowej i wodnej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

3. urządzenia 

techniczne i 

maszyny 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

4. środki 

transportu  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. inne środki 

trwałe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

Razem 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

 

 

 

 Umorzenie środków trwałych – amortyzacja 

Nazwa 

grupy 

składników 
majątku 

trwałego 

Stan na 

początek 
roku 

obrotowego Aktualizacja 

Amortyzacja 

za rok 

Inne 

zwiększenia Zmniejszenie 

Stan na 
koniec roku 

obrotowego 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

(netto) 

Stan na koniec roku 

obrotowego (netto) 

1. grunty (w 

tym prawo 
użytkowania 

gruntu) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2. budynki, 
lokale i 

obiekty 

inżynierii 
lądowej i 

wodnej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

3. 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

4. środki 
transportu  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. inne 

środki 
trwałe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

− wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie (z tytułu 

dostaw i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, dochodzonych na 

drodze sądowej i innych) 

 

 

 Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty  

 Należności z tytułu 

okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek 

roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 

roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 

roku 
obrotowego koniec roku obrotowego 

1. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. podatków 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

3. środków od  ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

−  wielkość zobowiązań, ze szczegółowością jak przy należnościach, 

 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

Zobowiązania z tytułu 

okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

Początek 
roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

początek 
roku 

obrotowego koniec roku obrotowego 

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. dostaw i usług 0.00 0.000 0,00 0,00 0.00 0.00 

3. podatków 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

4. ubezpieczeń społecznych 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

 

 

− tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów z podziałem na czynne i bierne, 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne  

Tytuły 

stan na  

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 

1.Ogółem czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0.00 0.00 

a. opłacone z góry czynsze z tytułu 

wynajmowania pomieszczeń 0.00 0.00 



b. opłacone z góry prenumeraty 

czasopism i innych publikacji 0.00 0.00 

c. opłacone z góry ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe 0.00 0.00 

d. inne czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 

2.Ogółem bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 

a. inne bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 

 

 

 

− wielkość i tytuły międzyokresowych przychodów, 

 

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Tytuły 

stan na  

początek roku 

obrotowego koniec roku obrotowego 

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg 
tytułów) 0.00 0.00 

 0.00 0.00 

 0.00 0.00 

 

 

− informację na temat zysków i strat nadzwyczajnych. 

 

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 

Wyszczególnienie  Rok bieżący Rok ubiegły 

Zyski nadzwyczajne – losowe     

Suma 0.00 0,00 

Straty nadzwyczajne – losowe     

 0.00 0,00 

Suma 0.00 0,00 

 

 

 

3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym 

przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną  

i nieodpłatną,  

 

 

 

 



a. Przychody z działalności statutowej  3 300,20 

Składki brutto określone statutem  2 380,00 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  

Darowizny od osób fizycznych - pieniężne 3,10 

Darowizny od osób prawnych – pieniężne 0,00 

Wpłaty z 1% podatku 917,10 

 0,00 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

 0.00 

Pozostałe przychody określone statutem 0,00 

Opłaty za naukę tańca „ Akademia Tańca” 0,00 

   

   

 

 

b. Pozostałe przychody 0,00 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie 

oraz wartości niematerialnych i prawnych 0.00 

Przychody z likwidacji środków trwałych   

Inne   

 

 

c. Przychody finansowe 0,00 

Cena sprzedaży akcji i udziałów  

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00 

Odsetki od pożyczek  

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych   

Otrzymane dywidendy od akcji obcych   

Inne przychody finansowe   

 

 

4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 

określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na 

działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.  

 

a. Informacje o strukturze kosztów 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 8 471,58 

świadczenia pieniężne: 7 860,00 

Wypłata stypendiów  dla 2 studentów 7 200,00 

Umowy o dzieło 660,0 



   

świadczenia niepieniężne: 611,58 

Pozostałe koszty operacyjne – zakup nagród 590,58 

Koszty finansowe 21,00 

  

Koszty reklamy i  reprezentacji 0,00 

Ufundowanie Śremskiej Nagrody Pracy Organicznej 0,00 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

świadczenia pieniężne:  

  

   

   

świadczenia niepieniężne:  

   

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 

świadczenia pieniężne 0,00 

   

świadczenia niepieniężne 0,00 

 Koszty ;poniesione na AKADEMIE TAŃCA 0,00 

Koszty administracyjne: ,00 

- zużycie materiałów i energii 0,00 

- usługi obce 0,00 

- podatki i opłaty ,00 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 

- amortyzacja 0,00 

- pozostałe koszty 0,00 

 

 

5) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 

działalnością statutową.. 

 

Tytuły 

stan na  

początek roku 

obrotowego koniec roku obrotowego 

1. gwarancje     

2. poręczenia   

3. kaucje i wadia 0,00 0,00 

4. inne zobowiązania   

Razem 0,00 0,00 

 

 

 

 



6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, 

 

Wyszczególnienie 

Fundusz 

statutowy z aktualizacji wyceny 

1. Stan na początek roku obrotowego 17 780,74   

a. zwiększenia 0,00 0,00 

- z zysku 0,00   

- inne 0,00   

b. zmniejszenia 0,00 0,00 

- pokrycie straty 5 171,38   

- inne 0,00   

2. Stan na koniec okresu obrotowego 12 609,36 0,00 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Danuta Wojciechowska 

Śrem, dnia 31-03-2020 r. 

 

 

 

Paweł Wojna                  – Prezes  Zarządu       ………………………………. 

 

 

Paweł Fabisiak               – Członek Zarządu      ………………………………… 

 

 

Danuta Wojciechowska – Członek Zarządu      ………………………………. 

 

 

Danuta Szafrańska         – Członek Zarządu       ……………………………… 

 

 

Janusz Wojciechowski  – Członek Zarządu       ………………………………. 


