
OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - 

HANDLOWA W TYCHACH

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2018 do 31.12.2018



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH

Siedziba:  GROTA ROWECKIEGO 319 , 43-100 TYCHY

Numer identyfikujący podmiot:

NIP: 6462129955

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro

Nie zastosowano uproszczeń

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru:

-rokiem obrotowym dla spółki jest rok kalendarzowy a okresami sprawozdawczymi są 

miesiące kalendarzowe, wchodzące w skład roku kalendarzowego,

- spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy 

rachunek zysków i strat

- usługi obce obejmują kwoty pozostające w związku ze świadczeniem usług na rzecz 

spółki przez podmioty zewnętrzne,

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

-odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywane 

są na podstawie planu amortyzacji zawierających kwoty rocznych odpisów 

- środki trwałe amortyzuje sie metodą liniową,

Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego

1.Sprawozdanie finansowe składa się z:

a) bilansu;

b) rachunku zysków i strat;

c) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w 

języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do 
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tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu 

finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień 

kończący 

bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący 

poprzedni rok 

obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

B. Aktywa obrotowe, w tym 530 684,26 182 120,67

- zapasy

- należności krótkoterminowe 6 666,02 5 050,00

inwestycje krótkoterminowe 519 947,37 176 709,25

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 530 684,26 182 120,67

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień 

kończący 

bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący 

poprzedni rok 

obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym 198 478,59 104 929,69

- kapitał (fundusz) podstawowy 1 200,00 1 200,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 332 205,67 77 190,98

- rezerwy na zobowiązania

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

PASYWA RAZEM 530 684,26 182 120,67
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 Dane w PLN

Kwota za 

bieżący rok 

obrotowy

Kwota za 

poprzedni rok 

obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i 

zrównane z nimi, w tym:

2 914 735,33 712 587,94

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 2 810 156,15 711 622,72

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 15 481,92 12 088,06

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia

148 235,16 182 588,75

IV. Pozostałe koszty 3 195,49 2 412,15

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 677,85 848,57

- aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 11 708,13 3 721,28

- aktualizacja wartości aktywów

E. Podatek dochodowy

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 93 548,90 -1 907,49
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień 

kończący 

bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący 

poprzedni rok 

obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 

korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 

wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 

okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 

okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 

okresu
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5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach

a) Zwiększenie zysku (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie zysku (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda bezpośrednia Dane w PLN

Kwota za 

bieżący rok 

obrotowy

Kwota za 

poprzedni rok 

obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej

I. Wpływy

1. Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

II. Wydatki

1. Dostawy i usługi

2. Wynagrodzenia netto

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne 

świadczenia

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

5. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

(I–II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych
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- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I–II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I–II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za 

bieżący rok 

obrotowy

Kwota za 

poprzedni rok 

obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice 

pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku 

bieżącym, w tym:

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku 

bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych 

w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

(trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 

rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 

podatkowych), w tym:

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 

w bieżącym roku, w tym:

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w 

roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

IZBA-INFORMACJA_DODATKOWA.pdf
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