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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 (z późn. zmianami) obowiązującymi jednostki. Zasady rachunkowości 
stosowane są w sposób ciągły.
Należności wykazywane są w kwocie nominalnej, odstępując od naliczania odsetek. 
Zobowiązania wykazywane są według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy. 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 
W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z 
tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału. 
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 
do 3.500,00- zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przejęcia do użytkowania , a 
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 
ponad 3.500,00 - dokonywana jest metodą liniową w równych ratach miesięcznych.
Materiały i towary na stanie magazynowym rozchodowane są wg zasady: "pierwsze przyszło -
pierwsze wyszło".
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. 
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Wycena aktywów i pasywów odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości;
1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według 
zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
określonych w pkt. 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1 lub według ceny rynkowej 
bądź inaczej określonej wartości godziwej;
2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości;
3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt. 1a inwestycje zaliczone do 
aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego 
składnika aktywów został określony termin wymagalności; 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 zaliczone do aktywów trwałych – według zasad 
określonych w pkt. 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana 
jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych;
5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia 
lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według 
skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin 
wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny 
sposób określonej wartości godziwej;
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożności, z zastrzeżeniem pkt. 7a;
7a) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane 
według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 
do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;
8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt. 8a;
8a) zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli 
jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej 
lub inaczej określonej wartości godziwej;
9) udziały (akcje) własne – według cen nabycia;
10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i 
pasywa – w wartości nominalnej.
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Rachunek zysków i strat
W rachunku zysków i strat firmy ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze, jak przychody oraz 
koszty. Firma stosuje rachunek zysków i start w wariancie porównawczym.
Wynik finansowy netto
Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:
• wynik ze sprzedaży;
• wynik na działalności operacyjnej;
• wynik na operacjach finansowych;
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Wynik ze sprzedaży
Stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży (z uwzględnieniem dotacji, upustów, 
rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, ale bez podatku VAT) oraz pozostałymi 
przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
wycenionych w kosztach wytworzenia, albo cenach nabycia lub zakupu. Różnica ta jest 
powiększona o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, 
oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na działalności operacyjnej
Stanowi różnicę między przychodami ze zbycia aktywów trwałych, dotacji, darowizn, upustów, 
rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, ale bez podatku VAT, oraz pozostałymi 
przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych środków trwałych oraz pozostałych 
kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych
Stanowi różnicę między przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi.
Przez przychody finansowe ustawodawca rozumie między innymi przychody z tytułu dywidend, 
odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (innych niż wymienione w 
artykule 28, ustępie 1, pkt. 1a) oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
Przez koszty finansowe rozumiemy, w szczególności, odsetki, straty ze zbycia oraz aktualizacji 
wartości inwestycji (innych niż wymienione w artykule 28, ustępie 1, pkt. 1a), nadwyżki 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Ustalanie wyniku finansowego za rok obrotowy
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” 
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych 
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, 
a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok 
obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto -
odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku 
(straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
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Zakres działalności stowarzyszenia 
Zakres działalności stowarzyszenia w roku 2018:
1. Działalność wydawnicza,
2. Działalność ekspercka,
3. Działalność o charakterze edukacyjno-integracyjnym,
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,
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KLUB JAGIELLOŃSKI

01.01.2018 - 31.12.2018

zł

2018

1 195 635,96

1 008 331,24

125 943,37

61 361,35
1 114 395,55

1 061 099,68

11 934,52

41 361,35

81 240,41
0,00

0,00

0,00

224 658,66
-143 418,25

518,47

879,81

0,00

319,96

-144 099,55
0,00

-144 099,55

2017

2 252 261,86

2 065 926,89

159 620,27

26 714,70
1 989 236,72

1 921 137,61

41 384,41

26 714,70

263 025,14
0,00

0,00

0,00

161 782,61
101 242,53

0,00

42 870,79

4,66

1 098,51

57 277,89
0,00

57 277,89
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-144 099,55

1 196 154,43

0,00

0,00

57 277,89

2 252 266,52

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Nazwa jednostki: KLUB  JAGIELLOŃSKI 

Część I. Objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. 

1.  Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych. 

Tabela ruchu środków trwałych. 

 

Tabela amortyzacji środków trwałych. 

Nazwa grupy 

składników majątku 

trwałego 

Stan na 

1.01.2018 
Przychody Rozchody Stan na 

31.12.2018 

Budynki i budowle, 
obiekty inż. 

0 0 0 0 

Urz. techn. i 
maszyny 

2 328,95 0 0 2 328,95 

Środki transportu 0 0 0 0 
Narzędzia, prz. 
Ruch. i wypos. 

5 737,59 0 0 5 737,59 

Pozostałe ST 0 0 0 0 

Nazwa grupy składników 

majątku trwałego 
Stan na 

1.01.2018 
Przychody Rozchody Stan na 

31.12.2018 

Grunty 0 0 0 0 

Budynki i budowle, 
obiekty inż. 

0 0 0 0 

Urz. techn. i maszyny 2 328,95 0 0 2 328,95 

Środki transportu 0 0 0 0 

Narzędzia, prz.ruch. i 
wyposażenie 

5 737,59 0 0 5 737,59 

ŚT w budowie 0 0 0 0 

Zaliczki na ST w 
budowie 

0 0 0 0 



 

ST w budowie 0 0 0 0 
Zaliczki na ST w 
budowie 

0 0 0 0 
 

 

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych. 

Stowarzyszenie posiada udziały w spółce Klub Jagielloński Sp. z o.o. Ich wartość nominalna wynosi 

5.000,00 zł i prezentowana jest w bilansie jako inwestycje długoterminowe. 

 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

     nie występują w roku 2018 

Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. 

nie występują w roku 2018 

 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa 

własności budynków i budowli. 

nie występują w roku 2018 

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 

akcji, w tym uprzywilejowanych. 

nie dotyczy 

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile 

jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym. 

nie dotyczy. 

Propozycje co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

Strata roku 2018  stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami zostanie pokryta zyskami lat 

ubiegłych. 



 

2.  Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, 

wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego. 

 

3.  Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, 

przewidywanym umową okresie spłaty: 
a) do 1 roku 

b) powyżej 1 roku do 3 lat - nie występują 

c) powyżej 3 lat do 5 lat - nie występują 

d) powyżej 5 lat - nie występują 

Grupa należności Stan na 

1.01.2018 
Zmiany Stan na 

31.12.2018 

Należności z tytułu 
dostaw i usług 

26 830,43 

 

-13 559,67 

 
13 270,76 

 

Należności z tyt. podatków, 
dotacji, ceł, ubezp.społ .i 
innych świadczeń 

140 052,77 -23 415,88 

 
116 636,89 

Inne należności 17 071,33 128,32 17 199,65 

    



 

4.  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 Okres wymagalności:  

 Do 1 roku: od 1 do 3 lat: RAZEM 

Zobowiązania początek roku koniec 

roku 
początek roku koniec roku początek roku koniec 

roku 
1. Wobec jednostek 
powiązanych: 

      

a) z tyt. dostaw i 
usług 

0 0 0 0 0 0 

b) inne 0 0 0 0 0 0 
2. Wobec 
pozostałych 
jednostek: 

      

a) kredyty i 

pożyczki 
0 0 0 0 0 0 

b) z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wart. 

0 0 0 0 0 0 

c) inne zobow. 
finansowe 

0 0 0 0 0 0 

d) z tytułu dostaw i 
usług 

1 379,41 1 636,98 0 0 1 379,41 1 636,98 

e) zaliczki 
otrzymane na 
dostawy 

0 0 0 0 0 0 

f) zobowiąz. 
wekslowe 

0 0 0 0 0 0 

g) z tytułu 
podatków, ceł, 
ubezp.. i in.św. 

13 272,65 9 496,56 0 0 13 272,65 9 496,56 

h) z tytułu 
wynagrodzeń 

271,78 0 0 0 271,78 0 

i) inne 40,42 256,04 0 0 40,42 256,04 



 

 

5.  Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. 

nie występują w roku 2018 

6. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 

także wekslowe. 

nie występują w roku 2018 

Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01.2018 

- 31.12.2018 

1.  Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

W roku 2018 całość sprzedaży jednostki stanowiła krajowa i eksportowa sprzedaż towarów i usług: 

sprzedaż kwartalnika Pressje, wynajem sali, sponsoring, organizacja konferencji, szkoleń. 

PRZYCHODY WARTOŚĆ 

Razem przychody netto: 1 196 154,43 

Dotacje  592 556,30 

Darowizny 412 239,94 

Składki członkowskie 3 535,00 

Przychody z działalności odpłatnej  125 943,37 

Wpływy z 1%  41 361,35 

Dywidendy 20 000,00 

Pozostałe przychody operacyjne 518,47 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe-nie dotyczy. 

Tytuły: Stan na 1.01.2018 Stan na 31.12.2018 

Ogółem czynne rozliczenia 0,00 0,00 
międzyokresowe :   

Ogółem bierne rozliczenia   

międzyokresowe w tym : 679 804,36 632 961,50 
-otrzymane dotacje            0,00           0,00 



 

3.  Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występują w roku 2018 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 

lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

nie dotyczy, nie występuje. 

5.  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 

od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto. 

Lp. Nazwa Dane za rok bieżący 

1. Wynik finansowy (zysk/strata) brutto -144 099,55

2. Przychody wyłączone z opodatkowania (-) 1 196 154,43

3. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz 

niewliczane do podstawy opodatkowania (-) 
0

4. Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiace 

przychodu podatkowego (-) 
0

5. Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+) 0

6. Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku 

obrotowego (+) 
0

7. Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z 

opodatkowania (+) 
1 340 253,98

8. Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale nie 

stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 
0

9. Koszty i straty księgowe przejściowo nie stanowiące 

kosztu uzyskania przychodu(+) 
0

10. Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale 

nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) 
0

11. Inne: 
- dochody wolne od podatku (-) 

0

12. Dochód podatkowy 0

13. Darowizny uznane podatkowo (-) 0

14. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) 0

15. Inne 0

16. Podstawa opodatkowania 0

17. Podatek dochodowy 0



 

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby. 

- nie dotyczy. 

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. 

 

 

 

 

Część III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. 
nie ma obowiązku sporządzania za rok 2018 

 

Część IV. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych. 

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu wg podziału na grupy zawodowe. 

w roku 2018 jednostka  zatrudniała trzech pracowników na podstawie umowy o pracę. 

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. 

nie dotyczy. 

3.  Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących . 

nie występowały. 

 Nakłady na: Poniesione w bieżącym 

roku obrot. 
Planowane na następny 

rok obrotowy 
1. Wartości niematerialne i prawne 0 0 

2. Środki trwałe 
w tym dotyczące ochrony 

środowiska 

0      0 

3. Środki trwałe w budowie w tym 

dotyczące ochrony 

środowiska 

0 0 

4. Inwestycje w nieruchomości i 

prawa 
0 0 

 RAZEM 0       0 



 

Część V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w 

sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 

1.   Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w 

sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 
nie wystąpiły. 

 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu bilansowym. 

- nie wystąpiły. 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowości. 

W roku 2018 jednostka prowadziła ewidencję zarówno na kontach układu rodzajowego jak i kalkulacyjnego. 

W związku z tym sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Nie dokonano zmian metod 

księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierających istotny 

wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

 



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2019-03-27 15:41:12 EWA DULAK

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl


