
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

I 

lnii!Ina;ie o: 

I. s"""'l!l)lowy zakres ,mian w.irtości grup rodzajo")'Ch środków mwlyd,, w.irtości niematerialnych i prawnych oraz in'MaStycji dlugotenninowych, iawie,ający stan tych aktyoow na poc,.ątek roku . 
obrotowego, zwięks,rlnia i zmnitjs=ia z tytulu: aktualizocji wartości, nabycia, ro21:hodu, prmnies=ia wewnętrznego oraz stan końoowy, a dla maJątku amorty2Dwanego - podobne pra,dstaw1<rue 
stanów i tytułów ,mian dotychc,asowtj amorly2atji lub umo=ńa; 

2. Icv.otę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktyoow mwlyd, odĄi,nie dla dlugotennino")'Ch aktywów nielinansowych oraz dlugotamino")'Ch aktywów linansowych; 
3. Icv.otę kos,tów ,akoń=oych prac IOZ\Wjowych oraz kwotę wartości !inny, a takie wyjaśnienie okresu ich odpisyWlllia, okn:ślonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. IO; 
4. wartość gruntów ui;ytkowanych wieczyście; 
5. wartość nieamortymwanych lub ni=ych pnrz jednostkę środków IJwalych. używanych na podstawie wnów najmu, dzi<rl>lwy i innych wnów, w tym z tytulu wnów l""'ingu; 
6. liczbę oraz wartość posiadanych papierow wartościowych lub praw, w tym świadfctw udziałowych, llll"niennych dluinych papierów w.irtościowych, wam,ntów i opcji, -,,, wskazaniem praw, jakie payznają; 
7. dane o odpisach aktualizujących w.irtość nale:lności, ze wskamniem stanu na JlOCl'Flc roku obrotow,go, zwięks,rlniacb, wykorzystaniu, rozwiąmniu i stanie na koniec roku obrotowego; 
8. dane o struktw2e własności kapitału podstll'Mlw<go oraz lic,bie i wartości nominalntj subskl)'bowanych akcji, w tym upaywiltjowanych; 
9. stan na poc,.ątek roku obrotow,go, zwięks,rlnia i wykorzystanie oraz stan końoowy ką>italów (imduszy) :zapasowych,~ oraz kapitału (iuxluszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie 

spor,ąd,a mrtawienia 2Illian w kapitale (iuxluszu) własnym; 
IO. propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty ,a rok obrotowy; 
11. dane o stanie remw według celu ich ut=iia na poc,.ątek roku obrotow,go, zwięks,rlniacb, wykorzystaniu, rozwiąmniu i stanie końcowym; 
12. podział mbowią,,,ń dlugotennino")'Ch według pozycji bilansu o pomstalym od dnia bilansmwgo, prlllwidywanym umową, okresie spłaty: 

a do I roku, 
b. poW)'2Jlj I roku do 3 lat„ 
c. poW)'2Jlj 3 do 5 lat, 
d poW)'2Jlj 5 lat; 

13. łącmą Icv.otę robowiąm\ :mbe,piecmnych na majątku jednostki -,,, wskamniem charakteru i DllllY tych 2'reljli=\; 
14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliC2a1 międzyokresowych. w tym kwotę czynnych rozliC2a1 międzyokresowych kosztów stanowiących roinicę między w.irtością ollZ)'manych inanso")'Ch 

sklmków aktywów a mbowiąmniem ,apiaty ,a nie; 
15. w pizypalku gdy sklmk aktyoow lub pasywów jest wykazywany w więeq niżjedntj pozycji bilansu, jego powią,anie między tymi pozycjami; dotyczy to w s=.ególności podziału nall2JIOŚci i 

:robowią,,,ń na • długoterminową i krótkoterminową; 
16. łączną Icv.otę mbowiąml W811111kowych, w tym również udzielonych pr,rzjednostkę gwarancji i poręc,,ń, takie wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskamniem mbowią,,,ń :mbe,piecmnych na 

majątku jednostki oraz charakteru i Dlllly tych 2'reljliOC2a1; odĄi,nie należy wyica,a; infmnacje dotycząoo :wbowiąml W31Uflkowych w zakresie em..ytur i podobnych świoo=I oraz wobec jednostek 
powią,anych lub st""'111Z)'S2Dnych; 

17. w pizypalku gdy sklooniki aktyoow niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwtj: 
a istotne ,alo:lmia praj\te do ustalenia wartości godziwtj, w pizypalku gdy dane przyj\te do ustalenia tej wartości nie pochod,ą z aktywnego rynku, 
b. dla ka!dej kategorii sklmka aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wyka,aną w bilansie, jak rownież odpowiednio skutki pne,,acowania ,alicmne do paycbodów 

lub kos,tów inansowych lub odniesione na ką>itał (imdusz) z aktualizacji wyceny w okresie s~ 
c. tabelę ,mian w kapitale (imdus211) z aktuali,acji wyceny obejmującą stan kapitału (imdus211) na początek i koniec okresu spr.rau:zrlava:z:go orazjego zwięks=ia i zmniejs=ia w ciągu roku 

obrotowego. 
18. środki pienięme 'ł!fOll1"dwne na rachunku VAT, o któiym mowa w: 

a art. 62a ust. I ustawy z dnia 29 si'2pnia I 997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz 62, 106 i 138), 
b. art. 3b ust. I ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach os,c;zędnościov.o-kredytowyc (Dz. U. z 2017 r. poz 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz 62, I 06 i 138). 

FUNDUSZ STA1UTOWYNA DZIEŃ 01-01-2018 WYNOSI 29378,87 ZŁ. 

ZMNIEJSZENIE ZGODNIE Z UCHWAIĄ S1RATAZAROK 2017 MINUS 10215,00 ZL 

FUNDUSZSTA1UTOWYNADZIEŃ 31-12-2018 WYNOSI 19163,87 ZL 

S1RATAZAROKOBRO10WY2018ZGODNIEZUCHWAŁĄZOSTANIEPREK.SIĘGOWANANAZMNIEJSZENIE 
FUNDUSZU STA1UIOWEGO. 

II 

I. strukturę =wą (rodzaje działalności) i t,,ytorialną (tyllki gecgrancme) przychodów netto"" spt"lfdafy towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i tyllki istotnie różnią się od siebie, z 
uwzględnieniem zasad mgani,acji spm:daży produktów i świooc:zmia usług; 

2. w pizypalku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytwomnia produktów na własne pol12leby oraz o kosztach rodzajowych: 
a amorly2atji, 
b. 211Ż)'cia materiałów i energii, 
c. usług obcych, 
d podatków i opiat, 
e. wynagrodzeń. 
C ure,piOC2a! i innych świadcm\, w tym emaytalnych, 

g. pomstalych kosiJach rodzajowych; 
3. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktuali211jących środki trwale; 
4. wysokość odpisów aktuali211jących wartość zapasów; 
5. inf>nnacje o paychodach, kos,tach i wynikach działalności 2"niechan'1i w roku obrotowym lub prlllwidziantj do ,ani<dJania w roku następnym; 
6. rozlicaenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stntą) brutto; 
7. kos,t wytwomnia środków mwlyd, w budowie, w tym odsetki oraz roinice kursowe, które powiększyły koszt wyrnuaenia środków mwlyd, w budowie w roku obrotowym; 
8. odsetki oraz roinice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub kos,t wytmmnia produktów w roku obrotowym; 
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odĄi,nie należy wyla,,ać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska; 

IO. Icv.otę i chir.ikter pos=.ególnych pozycji plZ)'chodów lub kos,tów o nadzwyc:zajntj w.,rtości lub które wystąpiły incydentalnie. 
11. inf>nnacje o kosiJach związanych z pracami badawczymi i pracami IOZ\Wjowymi, które nie 2DStaiy ,akwaliikowane ,godnie z art. 33 ust. 2 do \Wllości niematerialnych i prawnych. 

KWOTA NALFŻNOŚCI KRÓ1K.O1ERMINOWYCH - 129,48 ZL 

AK.1YWA FINANSOWE- 6558,28 ZL 

ZOBOWIĄZANIA KRÓ1K.O1ERMINOWE- 0,00 ZL 

KAPITAŁPODSTAWOWY- 6687,76ZL 

AK.1YWANADZIEŃ 31-12-2018 WYNOSZĄ- 6687,76ZL 

Druk: NIW-cRSO 



PASYWA ZA DZIEŃ 31-12-2018 WYNOSZĄ- 6687,76 ZL 

m 
Dla pozytji sprawo2dania finansowego, wyraiDnych w walutoch obcych - kursy przyj,;te do ich wyceny. 

NIE001YC2Y 

IV 

Objaśnienie struktwy środków pieniężnych przyjętych do rachunku prn,pl)'\'Ów pieniężnych. a w przypadku gdy rachwu:k p~ pieniężnych spouąd,ony jest metodą be,pośralnią. dodatko\\O należy 
pra,dstawić uzgodnienie ~w pieniężnych netto z działalności operncyjntj, sporząd,ooe metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami silitu niddÓtych pozytji w bihmie oraz zmianami tych 
samych pozytji ")'ka,,,nymi w rachunku p~w pieniężnych. należy "Y,jaśnić ich przyczyny. 

NIE001YC2Y 

V 

lnfmnatje o: 

I. charaktera, i celu gospodan:zym zawartych przez jednostkę wnów niMWględnionych w bilansie w ,akn,sie niezbędnym do ooeny ich wpływu na sytuarję majątkową, inansową i wynik finansowy 
jednostki; 

2. transakcjld! (wraz z ich k\\Otami) zawartych przez jainostkę na innych MIWlkach niż l)'llkowe ze stronami powią:,anymi, przez które I021Ullie się podmioty powiązane 211einiowane w międzynarodowych 
standardoch rachunkowości przyjętych ,godnie z ro2jlOl2l!d2miem (WE) nr 1606/2002 Parlamelltu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych stand:rdów 
rachunkom,ści, wraz z inf>nnacjami okn:ślającymi charakter zwią:zku ze stronami powiązanymi oraz innymi inf>nnacjami dotyc,ącymi transakcji niezbędnymi dla 2ł02llmienia idl wpływu na sytuarję 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Infmnocje dotyc,,p, pos,x:,,,gólnych transakcji mogą być zgrupmwne wedlug id, rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy inf,nna:je na temat 
Jl(>S1.Clllgólnych transakcji są niezbędne dla ooeny idl wpływu na sytuarję majątkową, fnansową i wynik finansowy jednostki; 

3. p,m,i',1nym w roku obrotowym 1'11JUdnieniu, z podziałem na grupy 2ll\\Odowe; 
4. wynagrodzeniocb, lącmie z wynagrodmńem z zysku, wypłaconych lub nale/nych osobom wdlodzącym w skład organów "117ljdzających, nadrorującyd, albo administrującym spółek handlowych (dla 

ka!rlq grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkim :robowią:,anild! wynikającyd, z eme,ytur i świad=ń o podobnym charakterze dla byłych c,Jonków tych o,ganów lub :robowią:,aniadl zaciągniętych w 
związku z tymi anayturami, ze wskazaniem k=ty ogółem dla ka!rlq kategorii organu; 

5. k\\Ota:h 7lllicrek, kredytów, pożyczrk i świadcaeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wdlodzącym w skład organów "117ljdzających, nad:rorującyd, i administrującyd, jednostki, ze wskazaniem 
idl głównych w.irunków, wysokości oproa:ntowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpiSlEych lub W'llOI'2Dilych. a tak1J, :robowią:zań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i JlOfl'=ń 
wszelkiego rodzaju, ze wska:zaniem b<Jty ogółem dla kaixlego z tych organów, 

6. wynagrodmiiu finny audytorskitj, wypłaconym lub nale!nym za rok obrotowy odrębnie za: 
a badanie ustawowe w l'02llITlieniu art. 2 pkt I ustawy o biegłych rewidentach, 
b. inne usługi atestacyjne, 
c. usługi doralz!wa podatkowego, 
d po:rostale usługi. 

NIE001YC2Y 

VI 

I. inf>nnatje o przychodach i koS2tach z tytułu błędów popełnionych w lata:h ubieglych odnos:ronych w roku obrotowym na kapitał (imdusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; 
2. inf>nnatje o istotnych a:lar.zmiach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuMględnionych w sprawo2Xbliu finansowym oraz o ich wpływie na sytuarję majątkową, linansową oraz wynik finansowy 

jednostki; 
3. pmxlstawienie dokoDlllych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkownści, w tym metod wyany, jdieli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik iOlllSOwy 

jednostki, ich przyczyny i spowndow.r,ą ,mianami k\\Otę wyniku fDlllsowego oraz ,mian w kapitale (iaxlus2Jl) własnym, oraz prax!stawienie zmiany sposobu spor,ądzania sprawo,rlania finansowego 
wrazzpodaniemjtj J'IZYl2YIIY. 

4. inf>nnatje lic2bowe, wraz z ")'jaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawo2dania fDlllSowego za rok popaoo,ający ze sprawo2Xbliem za rok obrotowy. 

NIE001YC2Y 

VII 

Druk: NIW-c:RSO 



1. inf>nnaje o wspólnym pmxlsięwz.ięciid!, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 
a nazwie, :zakresie dzialalności wspólnego pmdsięwz.ięcia, 
b. procentowym udziale, 
c. części wspólnie kontrolowanych r=wyd, sklalników aktywów tiwalych oraz wartości niematerialnym i prawnych. 
d 21Jbowiązaniach ,aciągniętycb na pom,:by pmxlsięwz.ięcia lub zakupu używ.lnym r=wyd, składników aktywów trwałych. 
e. części 21'.>bowią,ań wspólnie 2llciągniętydl, 
C przydlodach uzyskanym "' wspólnego pmdsięwz.ięcia i kosztach z nimi związanych. 

g. 21Jbowiązaniach warunkowym i imwstycyjnydt dotyczą:ych wspólnego pmdsięwz.ięcia; 
2. inf>nnaje o transakgach z jednostkmni powiązanymi; 
3. wykaz spóldc (nazwa, siixlziba), w któiydljednostka posiada 2llBllgll:IDwanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien ,awi,ra: takli: inf>nn,tje o 

proc,ncie posiadanego 2B81lg3lDwania w kapitale oraz o lrnocie kapitału MllSnego i zysku lub stracie netto tych spółek ,a ostatni rok obrotowy; 
4. jeżdi jednostka nie sporząd,a skonsolidowanego sprawo21lania foansom:go, korzystająo "'zoolnienia lub wył~, inf>nnaje o: 

a podstawie prawntj wraz z danymi umaadniaj~mi odstąpienie od konsolida:ji, 
b. nazwie i sioozibie jednostki spmządzającęj skonsolidowane sprawo21lanie fnanso= na "}'2llzym S2Cleblu grupy ką>italowtj oraz mitjscu jego publikarji, 
c. podstawowym wskamikach ekooomiC2JJO-finansowyd,, charakte,ymjąoyd, działalność jednostek powią,anym w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

■ przychody netto "' sJll"'(laż:y produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, 
■ wynik illallSO"'Y netto oraz kwota ką>italu (fmdusm) \\łasnego, z podziałem na grupy, 
■ wartość aktywów, 
• p!2llci.,tne roczne llllrudnienie, 

d rod,aju stosowmym stand:rdów ndtunkowości (krajowym CZ// międzyrurodowyd,) pmz jednostki powiązane; 
5. inf>nna:je o: 

a nazwie i siixlzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawo:zxlanie inanso'MO na naj"}'2llzylD s21:21:blu grupy ką>itał~. w której skład wchodzi spółka jako jednostka ,alelna, oraz 
mitjscu, w którym spraoo>rlanie to jest dostępne, 

b. nazwę, adi<s siixlziby za,ządu lub siixlziby statutowtj jednostki oraz fonę prawną kaiilej zjednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponos,ącym nieograni=ną odpowiixlzialność 
majątko"'!-

NIE001YC2Y 

VIII 

W przypadku sprawo211ania foansom:go spo~nego ,a okres, w ciągu którego nastąpiło pol~e: 

I. jeżeli ~e 1Dstało rozJi=ne metodą nabycia: 
a firmę i opis pr,,:dmiotu działalności spółki przęjęttj, 
b. liczbę, wartość nominalną i rod,aj udziałów (aktji) wyemitowanym w celu pol~a, 
c. c,nę przęjęcia, wartość aktywów netto woolug wartości godziwtj spółki p!Zejęttj na dzień pol~a, wartość firmy lub ujl>l)lll! '-'MOŚĆ firmy i opis zasad jej amorty,acji; 

2. jeżdi pol~e wstało rozliC21Jne metodą ł~ udziałów: 
a irmy i opis pr,,:dmiotu działalności spółek, które w wyniku pollpfllia 1DStaly wykreślone z rejestru, 
b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanym w celu pol~a, 
c. przychody i kos,Jy, zyski i straty oraz ,miany w ką>itałach \\łasnym poł'1"21Jnym spółek ,a okres od poc,,jlku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło pol~e, do dnia pol~a 

NIE001YC2Y 

IX 

W przypadku ")'Stępowania niepewności co do moiliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwieroimie, ie taka niepewność występuje, oraz wskaianie, CZ// sprawozdanie finansowe ,awiera 
korekty z tym związane; inf>nn,tja powinna ,awi,ra: również opis podtjmowmych bądź planowanych pmz jednostkę działań mająoyd, na celu eliminatję niepewności. 

NIE001YC2Y 

X 

Inne inf>nna:je niż wymienione powyirj, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oc,nę sytuacji maj~owtj i ioansowtj oraz wynik finansowy jednostki. 

NIE001YC2Y 

Datasporządzenia:2019-03-28 

Data zatwierdzenia: 

Druk: MW-CRSO 



MAGDALENA FDAK. 

Imię i nazwisko osoby, którrj powiem>no prowad=ie ksiąg racbunkowych- na podstawie art. 52 ust 
2 ustawy o racbWlko1'<JŚci 

Druk: NIW-CRSO 

MARIABARBARSKAMAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA 
GRAŻYNA MEDYŃSKA LEOKADIA ZIELIŃSKA
ORUKOWSKA ELŻBIETA BUIZKE KRYS1YNA 
SKAJEWSKA 

Imię i nazwisko kiero~ka jednostki, a jea,!i jednostką kieruje organ wieloosobowy, ,wzystlcich 
członków tego 01g,11u - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o racbWlkowości 


