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 INFORMACJA  DODATKOWA 

do Sprawozdania Finansowego  

sporządzonego na dzień 31.12.2018 

. 

TOWARZYSTWA ELEKTROWNI WODNYCH 

87-800 Włocławek, ul. Płocka 171 

I.  Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego. 

 Towarzystwo Elektrowni Wodnych jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy 

z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada pełną osobowość 

prawną. 

  Stowarzyszenie jest organizacją samorządową skupiającą osoby fizyczne i prawne 

działające na rzecz rozwoju i racjonalnego wykorzystania energetycznych zasobów 

krajowych cieków wodnych. 

 Podstawą prawną bytu organizacji jest statut z dnia 13.12.1991 roku, tekst jednolity 

statutu z dnia 29.06.2012 r. 

 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 24.12.2001r. w Sądzie Rejonowym 

w Toruniu, VII  Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  pod numerem KRS 0000075766. 

 Organem sprawującym nadzór nad stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta 

Włocławek 

 Organem uprawnionym do jednoosobowego reprezentowania stowarzyszenia na 

dzień 31.12.2018 r, w tym zaciągania zobowiązań w ramach posiadanych 

kompetencji jest: 

 -    Janusz Steller    -  Prezes zarządu 

- Tomasz Bruzda    - Wiceprezes zarządu 

- Janusz Herder    - Wiceprezes zarządu 

- Katarzyna Trojanowska  - Sekretarz 

- Jerzy Kujawski   - Skarbnik 

- Michał Krzyszkowski  - Członek 

- Tadeusz Sobolewski  - Członek 

- Jan Wróblewski   - Członek 

 

 NIP:         888-00-21-753 
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 REGON : 910508381 

 Podstawowy cel działania: 

 -    Podejmowanie działań na rzecz  wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego 

wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju. 

-  Tworzenie źródeł energii elektrycznej w elektrowniach przepływowych, 

zbiornikowych i pompowych. 

-  Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie 

wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. 

- Propagowanie i inicjowanie działalności mającej na celu wykorzystanie innych 

odnawialnych źródeł energii elektrycznej (słońce, wiatr, biogaz). 

 Siedziba Stowarzyszenia: 87-800 Włocławek, ul. Płocka 171, woj. Kujawsko-

Pomorskie. 

 Miejsca prowadzenia działalności : 84-240 Reda, ul. Piaskowa 18 (jest to również 

miejsce przechowywania dokumentacji księgowej) oraz   80-952 Gdańsk,  ul. Gen. 

Fiszera 14.  

 Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 

 Sprawozdanie finansowe obejmujące okres działalności od 01.01.2018 

do 31.12.2018 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 

Stowarzyszenie działalności. 

 Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową, ewidencjonując zdarzenia 

gospodarcze oraz sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą 

o Rachunkowości – (Dz. Ustaw  Nr. 121, poz.591 ze zmianami)  z dnia 29 września 

1994r. 

 W księgach rachunkowych wyodrębnia się działalność statutową od działalności 

odpłatnej traktując każdą z tych działalności jako wydzieloną na wewnętrzny 

ograniczony rozrachunek gospodarczy, tzn. koszty i przychody działalności 

statutowej oraz działalności odpłatnej ewidencjonuje się na odrębnych kontach  

w sposób umożliwiający oddzielenie wyniku finansowego z obu tych działalności. 

Koszty wspólne dla obydwu rodzajów działalności rozlicza się proporcjonalnie do 

uzyskanych w danym okresie sprawozdawczym (tj. za miesiąc) przychodów. 

 Materiały odpisywano w koszty w momencie zakupu (przedsiębiorstwo nie prowadzi 

odrębnego magazynu na materiały dokonując zakupu drobnych ich ilości w miarę 

potrzeb). Na dzień bilansowy dokonano spisu z natury materiałów. 
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 W  2018 roku nie amortyzowano środków trwałych, gdyż wszystkie posiadane przez 

jednostkę są już umorzone w 100 %.  

 W roku obrotowym 2018 nie dokonano zmian w metodzie prowadzenia księgowości         

i wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w stosunku do roku 

poprzedniego. 

       

II. DODATKOWE OBJAŚNIENIA 

 

USTĘP 1- wyjaśnienia do bilansu 

 

1. Zmiany w zakresie środków trwałych. 

    W 2018 roku nie dokonano zakupów środków trwałych.  

 

2. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. 

Nie wystąpiła konieczność tworzenia odpisów aktualizujących należności. 

 

3.  Wykaz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych: 

Treść 
Stan na początek  

roku obrotowego 

Stan na koniec 

Roku obrotowego 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

kosztów – uwzględniane do zmiany stanu 

produktów  w tym : 

-  koszty dotyczące roku 2018 

domeny,prenumerat , polisy itp 

341,63 326,09 

Krótkoterminowe rozliczenia kosztów nie 

uwzględniane do zmiany stanu produktów 
        - 

 

 

USTĘP 2- wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

1.  Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów. 

 

W  roku 2018 osiągnięto przychody ze sprzedaży w wysokości netto           241.503,00 zł 

w  tym przychody z działalności statutowej (wpływy ze składek  

członków zwyczajnych i wspierających )                                                         55.510,00 zł 

przychody z działalności statutowej odpłatnej                                       185.993,00 zł   

 

Przychody finansowe  (odsetki) w wysokości                                                          1,68 zł  
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Koszty finansowe (różnice kursowe) w wysokości                                                141,28 zł                                          

   Pozostałe przychody operacyjne w wysokości                                                17.075,80 zł  

-  wpływy z PFRON–u z tytułu dofinansowania                                                16.875,00 zł 

  do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych                                                          

-  darowizna                                                                                                             200,00 zł  

-  pozostałe                                                                                                                  0,80 zł 

                                                                                                                                                          

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości                                                          4.098,84 zł  

w tym : 

- nota kara za zwłokę w dostarczeniu usług                                                           504,00 zł 

- roczna korekta podatku vat                                                                               3.591,00 zł 

- pozostałe                                                                                                                  3,84 zł 

 

          2.   Wyjaśnienia odnośnie wyniku finansowego. 

 

Wykazany w rachunku zysku i strat zysk  w wysokości                    -          1.482,80 zł 

to strata na  działalności statutowej                                                       -          7.260,92 zł 

oraz zysk na działalności statutowej odpłatnej        -           8.743,72 zł               

 

 

  3.   Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. 

 

Przychody: 

 

Bilansowo:     

1. Przychody ze sprzedaży:                      241.487,46zł 

2. Pozostałe przychody operacyjne:                                  17.075,80zł 

3. Przychody finansowe:                                 1,68zł  

4. Razem przychody bilansowe                     258.564,94zł 

 

Podatkowo: 

 Przychody wyłączone z opodatkowania bądź podwyższające podstawę  opodatkowania 

 Zmiana stanu produktów                                                                          + 15,54 zł 

Przychód podlegający opodatkowaniu                    258.580,48zł  
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Koszty: 

Bilansowo: 

 Koszty działalności operacyjnej:                             252.842,02 zł 

 Pozostałe koszty operacyjne:                                             4.098,84 zł 

 Koszty finansowe                                                                                        141,28 zł 

Razem koszty bilansowe:                                257.082,14zł 

Podatkowo: 

 

1. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 

   - zmiana stanu produktów                                                                               +15,54 zł 

   -   

Razem koszty stanowiące k.u.p.                                                                      257.097,68 zł 

               

Przychody  do opodatkowania        +    258.580,48 zł  

Koszty   uzyskania przychodów     –     257.097,68 zł 

dochód                                               -      1.482,80 zł 

 

 

W tym wydatki nie stanowiące kosztów przeznaczonych na cele statutowe -  nie występują. 

 

USTĘP 3- objaśnienie niektórych zagadnień osobowych 

 

 

Przeciętne w  roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych. 

 

 
Przeciętna liczba 

Z tego 

Wyszczególnienie zatrudnionych w roku 

obrotowym 
kobiety Mężczyźni 

Ogółem pracownicy 

( umysłowi) 

    

1 1 0 

 

W dniu 31.12.2018 Towarzystwo Elektrowni Wodnych zatrudniało 1 osobę. 

 

 

 

Wejherowo, dnia  31.01.2019   

Zarząd: 


