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Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego  

ul. Dąbrowskiego 1 

42-200 Częstochowa 

NIP 5732839615  

REGON 242790285  

KRS 0000402816  

 

Informacja dodatkowa 

za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

I. Informacje uzupełniające do bilansu: 

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo: 

 

Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, nie udzielała gwarancji, poręczeń oraz zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  

 

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 

spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 

tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju: 

 

Jednostka nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących.  
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3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

Dane uzupełniające o aktywach. 

Zakres zmian środków trwałych: 

Tabela 1. Zmiany wartości środków trwałych (w zł i gr). 
 

Nazwa grupy 

rodzajowej środków 
trwałych 

Wartość początkowa Wartość netto 

Stan na 

początek 
roku 

obrotowego 

Aktualiz

acja 

wartości 

Zwiększenia 

z tytułu: 
- inwestycji 

- aktualizacji 

- inne 

Zmniejs

zenia 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

środki trwałe 
razem, z tego: 

17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 15 724,97 14 024,97 

- grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- budynki  

i budowle 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- urządzenia 
techniczne  

i maszyny 

17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 14 024,97 12 324,97 

- środki 
transportu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- pozostałe środki 
trwałe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabela 2. Umorzenie i odpisy aktualizujące środki trwałe (w zł i gr). 
 

Nazwa grupy 

rodzajowej środków 
trwałych 

Umorzenie 

Stan na 

początek 
roku 

obrotowego 

Aktualizac

ja 

wartości 

Amortyzacja 

za rok 

obrotowy 

Inne 

zwiększenia 

Zmniejszeni

a umorzenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

umorzenie środków 
trwałych razem, 
z tego: 

2 975,03 0,00 1 700,00 0,00 0,00 4 675,03 

- grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- budynki  

i budowle 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- urządzenia techniczne  
i maszyny 

2 975,03 0,00 1 700,00 0,00 0,00 4 675,03 

- środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- pozostałe środki 
trwałe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych: 

 

Tabela 3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr). 
 

Nazwa grupy 

rodzajowej środków 
trwałych 

Wartość początkowa Wartość netto 

Stan na 

początek 
roku 

obrotowego 

Aktualizacja 

wartości 

Zwiększenia 

z tytułu: 
- inwestycji 

- aktualizacji 

- inne 

Zmniejszen

ia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

wartości niematerialne 

i prawne razem, 

z tego: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- koszty zakończonych 
prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne wartości 
niematerialne  

i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zaliczki na wartości 
niematerialne  

i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

Tabela 4. Umorzenie i odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne (w zł i gr). 
 

Nazwa grupy rodzajowej 

środków trwałych 

Umorzenie 

Stan na 

początek 
roku 

obrotowego 

Aktualizacja 

wartości 

Amortyza

cja za rok 

obrotowy 

Inne 

zwiększenia 

Zmniejszenia 

umorzenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

umorzenie wartości 
niematerialnych  

i prawnych razem, 

z tego: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- koszty zakończonych 
prac rozwojowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne wartości 
niematerialne i prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Wykaz inwestycji krótkoterminowych: 

Inwestycje krótkoterminowe Stan na koniec roku obrotowego 

środki pieniężne w kasie 6 034,56 

środki pieniężne na rachunkach bankowych 24 020,23 

 30 054,79 

 

Wykaz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów: 

Tytuł czynnych rozliczeń 
międzyokresowych 

Stan na początek roku 
obrotowego 

Stan na koniec roku 

obrotowego 

- domena 53,28 79,55 

Razem 53,28 79,55 

 

Dane uzupełniające o pasywach. 

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych: 

Wyszczególnienie 

Razem 

początek roku koniec roku 

1) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 

3) pozostałe 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 

1) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2) z tytułu emisji papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 

3) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

4) z tytułu dostaw i usług 0,00 3 223,15 

5) zaliczki otrzymane 0,00 0,00 

6) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

7) z tytułu podatków, ceł i 
ubezpieczeń społecznych 

163,00 1 301,00 

8) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 

9) inne 0,00 0,00 

Razem 163,00 4 524,15 
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4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 
 

Przychody netto 

z tego : 

Przychody związane z odpłatną 
działalnością 

Przychody związane z 
nieodpłatną działalnością 

Przychody statutowe netto, z tego: 31 665,10 75 554,30 

 Składki członkowskie - 10 855,00 

 Wpisowe - 730,00 

 Przychody z 1% OPP - 3 490,30 

 Darowizny rzeczowe - - 

 Darowizny pieniężne - 8 639,00 

 Dotacje - 50 000,00 

 Zbiórki publiczne - 1 840,00 

 Przychody z odpłatnej działalności 31 665,10 - 

Przychody z działalności gospodarczej 81 544,27 

Pozostałe przychody operacyjne 702,53 

Przychody finansowe 21,08 

 

5. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i  niepieniężne 
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 
 

Tabela 2. Struktura kosztów bieżącego roku obrotowego (w zł i gr). 

Koszty działalności netto 

z tego : 

Koszty związane z odpłatną 
działalnością 

Koszty związane z 
nieodpłatną działalnością 

Koszty statutowe netto  76 463,84 4 797,03 

Koszty administracyjne                                      8 192,96 

Koszty działalności gospodarczej                     87 431,28 

Pozostałe koszty operacyjne 26,23 

Koszty finansowe 140,23 
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6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 
 

 Fundusz statutowy 

Źródła zwiększenia/sposób 

wykorzystania funduszu 

statutowego 

Wartość funduszu statutowego na 

początek okresu 

0,00 ________________ 

Zwiększenia wartości funduszu 

statutowego 

0,00  

Zmniejszenia wartości funduszu 

statutowego 

0,00  

Wartość funduszu statutowego na koniec 

okresu 

0,00 ________________ 

 

7. Informacje dodatkowe na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 

1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 

 
Stowarzyszenie uzyskało w roku 2019 przychód z 1 % podatku dochodowego w wysokości  
3 490,30 zł. Wysokość kwoty pochodzącej z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym: 3 490,30 zł 
 

 


