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Nota 1
Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów 2019 2018
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej 40 000,00 40 031,00

– Składka członkowska 40 000,00 40 031,00
RAZEM 40 000,00 40 031,00

Nota 2
Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów 2019 2018
3. Koszty pozostałej działalności statutowej 21 818,84 185 852,47

– … 21 818,84 185 852,47

Nota 3
Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów 2019 2018

Komentarz:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Nota 4
Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów 2019 2018

Komentarz:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Nota 5
Pozostałe przychody operacyjne

2019 2018
IV. Inne przychody operacyjne, w tym: 1 606,52 405 000,00

5) przedawnione zobowiązania 1 350,33 0,00
6) inne 256,19 0,00
7) dotacja 0,00 405 000,00

Nota 6
Pozostałe koszty operacyjne

2019 2018
III. Inne koszty operacyjne, w tym: 219 601,52 0,00

7) inne 219 601,52 0,00

Nota 7
Przychody finansowe

2019 2018

Komentarz:
Stowarszyszenie nie osiagało przychodów finansowych w 2019.

Nota 8
Koszty finansowe

2019 2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 0,00 56,00

2. pozostałe odsetki 0,00 56,00

Komentarz:
Stowarzyszenie nie poniosło kosztów finansowych w 2019 roku.
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Nota 9
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

Koszty
zakończonych

prac
rozwojowych

Wartość firmy Autorskie prawa
majątkowe,

prawa
pokrewne,
licencje i
koncesje

Prawa do
wynalazków,

patentów,
znaków

towarowych,
wzorów

użytkowych
oraz

zdobniczych

Oprogramowanie
komputerów

Inne, w tym
know-how

Razem

Wartość brutto na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 225,00 9 225,00
Wartość brutto na koniec 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 225,00 9 225,00
Umorzenia na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 2 460,00
Razem umorzenia na koniec 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 2 460,00
Wartość księgowa netto na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 225,00 9 225,00
Wartość księgowa netto na 
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 765,00 6 765,00
Stopień zużycia od wartości 
początkowej (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00

Nota 10
Zmiany w środkach trwałych

Grunty Prawo
wieczystego
użytkowania

gruntów

Budynki i
budowle oraz

będące odrębną
własnością
lokale oraz

prawa do lokalu

Maszyny i
urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki trwałe

Razem

Stopień zużycia od wartości 
początkowej (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentarz:
Stowaryszenie nie posiada środków trwałych.

Nota 11
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia 
środków trwałych w budowie

2019 2018

Komentarz:
Stowarzyszenie nie poniosło kosztów wytworzenia środków trwałych.

Nota 12
Zaliczki na środki trwałe w budowie

Nazwa środka trwałego 2019 2018

Komentarz:
Stowarzyszenie nie płaciło zaliczek na środki trwałe w budowie.

Nota 13
Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie Kwota brutto
roku

obrotowego

Odpisy
aktualizujące

wartość

Kwota brutto
roku

poprzedzającego

Odpisy
aktualizujące

wartość
2. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 373,66 0,00

– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 150,80 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 150,80 0,00

– inne należności 0,00 0,00 222,86 0,00

Komentarz:
.
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Nota 14
Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych

Nieruchomości Wartości
niematerialne i

prawne

Inne inwestycje
długoterminowe

Razem

Komentarz:
Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych inwestycji niefinansowych.

Nota 15
Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych

Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:
udziały lub

akcje
dłużne papiery
wartościowe

inne papiery
wartościowe
(wg rodzaju)

udzielone
pożyczki

inne
długoterminowe

aktywa
finansowe (wg

rodzaju)

Razem

Komentarz:
Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

Nota 16
Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

2019 2018
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: 2 912,90 44,55
5. Inne 2 912,90 44,55

Nota 17
Zapasy

2019 2018

Komentarz:
Stowarzyszenie nie posiada zapasów.
Nota 18
Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
udziały lub akcje należności z

tytułu dywidend i
innych udziałów w

zyskach

dłużne papiery
wartościowe

inne papiery
wartościowe (wg

rodzaju)

inne papiery
wartościowe (wg

rodzaju)

udzielone
pożyczki

inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

(wg rodzaju)

Razem

Komentarz:
W Stowarzyszeniu nie występują krótkoterminowe aktywa finansowe. 

Nota 19
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2019 2018
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 85 257,44 288 422,33
Razem 85 257,44 288 422,33

Nota 20
Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego 2019 2018
Stan na początek okresu 25 516,48 25 516,48
Stan na koniec okresu 25 516,48 25 516,48

Nota 21
Zysk (strata) z lat ubiegłych

2019 2018
a) zwiększenie (z tytułu) 259 122,53 0,00

– … 259 122,53 0,00
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Nota 21
Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2019 2018
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 259 122,53 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 259 122,53 0,00

Nota 22
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

2019 2018*
ZYSK / STRATA NETTO - 199 813,84 259 122,53
Pokrycie straty z lat ubiegłych 199 804,94 0,00
* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 23
Stan rezerw

Stan na
początek

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec
okresu

Komentarz:
Stowarzyszenie nie posiada rezerw.

Nota 24
Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie 2019 2018
1. Zobowiązania 10 110,17 13 426,53

b) krótkoterminowe 10 110,17 13 426,53
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 3 451,82 5 483,05

– powyżej 12 miesięcy 3 451,82 5 483,05
– inne 6 658,35 7 943,48

Nota 25
Fundusze specjalne

Tytuł 2019 2018

Komentarz:
Stowarzyszenie nie posiada funduszy specjalnych.

Nota 26
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia Rodzaj zobowiązania (kredyt,
pożyczka)

Kwota
zobowiązania

Komentarz:
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
Nota 27
Zobowiązania warunkowe - struktura wg tytułów

Charakter i forma zabezpieczeń na
majątku poszczególnych
zobowiązań warunkowych

Przesłanki świadczące o istnieniu
niepewności co do kwoty lub terminu

wypływu środków oraz możliwości
uzyskania zwrotów

Zobowiązanie z
roku obrotowego

Zobowiązanie z
roku

poprzedzającego

Informacje odzwierciedlające
powiązanie między rezerwą i

zobowiązaniem warunkowym, jeśli
związek taki zachodzi

Komentarz:
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań warunkowych.

Nota 28
Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Rodzaj świadczenia Warunki
oprocentowania

Termin spłaty Stan na
początek okresu

Udzielone Odpisane lub
umorzone

Spłacone Stan na koniec
okresu

1. Pożyczka/ kredyt

2. Zaliczka
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Nota 28
Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj świadczenia Warunki
oprocentowania

Termin spłaty Stan na
początek okresu

Udzielone Odpisane lub
umorzone

Spłacone Stan na koniec
okresu

3. Inne świadczenie (proszę 
wymienić)

Komentarz:
Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek, kredytów i pożyczek oraz świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

Nota 29
Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących

Rodzaj świadczenia Warunki
oprocentowania

Termin spłaty Stan na
początek okresu

Udzielone Odpisane lub
umorzone

Spłacone Stan na koniec
okresu

1. Pożyczka/kredyt

2. Zaliczka
3. Inne świadczenie (proszę 

wymienić)

Komentarz:
Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek, kredytów i pożyczek oraz świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących.

Nota 30
Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki

Rodzaj świadczenia Warunki
oprocentowania

Termin spłaty Stan na
początek okresu

Udzielone Odpisane lub
umorzone

Spłacone Stan na koniec
okresu

1. Pożyczka/kredyt

2. Zaliczka
3. Inne świadczenie (proszę 

wymienić)

Komentarz:
Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek, kredytów i pożyczek oraz świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów administrujacych.

Nota 31
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń

Zobowiązania 2019 2018
Tytułem gwarancji Tytułem poręczeń Tytułem gwarancji Tytułem poręczeń

Terminy i warunki Kwota ogółem Terminy i warunki Kwota ogółem Terminy i warunki Kwota ogółem Terminy i warunki Kwota ogółem

Komentarz:
Stowarzyszenie nie zaciągało żadnych zobowiązań w imieniu członków zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń.

Nota 32
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Przeciętna
liczba

zatrudnionych
w roku

obrotowym

Przeciętna
liczba

zatrudnionych
w roku

poprzedzającymOgółem, z tego: 2,50 0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 2,50 0,00

Nota 33
Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i 
administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia 2019 2018
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających, w tym: 35 280,00 0,00
1. Wynagrodzenie 35 280,00 0,00

Prezes Stowarzyszenia 35 280,00 0,00
RAZEM 35 280,00 0,00
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Nota 34
Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz
ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym Wpływ na sytuację majątkową,
finansową i na wynik finansowy

jednostki

Komentarz:
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
Nota 35
Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Wyszczególnienie

zmian
Przyczyny zmian zasad

rachunkowości
Metody wyceny Wpływ zmian na

wynik finansowy
Wpływ zmian na
kapitał (fundusz)

własny

Przedstawienie zmiany sposobu
sporządzenia sprawozdania

finansowego

Przyczyny zmiany sposobu
sporządzenia sprawozdania

finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych

– …
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych

– …

3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej
– …

4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego
– …

5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
– …

6. Inne
– …

Komentarz:
W 2019 roku nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości.

Nota 36
Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności nie dotyczy
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności nie dotyczy
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co 
do kontynuacji działalności

nie dotyczy

Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do 
możliwości kontynuacji działalności

nie dotyczy

Sporządzono .................................................. dnia ........................................Łódź 27.07.2020
(miejscowość) (data)

................................................................................................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Magdalena Nowicka ................................................................................................................................
(podpisy członków Zarządu)
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