
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I
Informacje o:

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia;

2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście;
5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;
7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w

kapitale (funduszu) własnym;
10. propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a. do 1 roku,
b. powyżej 1 roku do 3 lat,,
c. powyżej 3 do 5 lat,
d. powyżej 5 lat;

13. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a

zobowiązaniem zapłaty za nie;
15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową

i krótkoterminową;
16. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz

charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a. istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b. dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych

lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c. tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

18. środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
a. art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
b. art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

 

1.  

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie Koszty zakończonych
prac rozwojowych

Wartość
firmy

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

 
Razem

Wartość brutto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 9 840,00 0,00 9
840,00

Zwiększenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- zakup   0,00  0,00

- leasing     0,00

- przemieszczenia     0,00

- darowizna     0,00

- aport     0,00

- inne     0,00

Zmniejszenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaż     0,00

        Druk: NIW-CRSO



- przemieszczenie     0,00

- darowizna     0,00

- aport     0,00

- likwidacja     0,00

- inne     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 9 840,00 0,00 9
840,00

Umorzenie      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 9 840,00 0,00 9
840,00

Zwiększenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- amortyzacja   0,00  0,00

- przemieszczenie     0,00

- inne     0,00

Zmniejszenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaż     0,00

- przemieszczenie     0,00

- inne     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 9 840,00 0,00 9
840,00

Odpisy
aktualizujące      

BZ 31.12.2018 r.     0,00

Zwiększenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-     0,00

-     0,00

        Druk: NIW-CRSO



-     0,00

Zmniejszenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- rozwiązanie     0,00

- wykorzystanie     0,00

-     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Nota nr 3: Zmiana stanu środków trwałych     

Wyszczególnienie Grunty (w tym prawo 
użytkowania  wieczystego gruntu)

Budynki, lokale, prawa lokali  i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Inne
środki
trwałe

Razem

Wartość brutto

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 308
599,99

212
086,00

235
580,39

756
266,38

Zwiększenia w tym: 0,00 0,00
140
198,77 0,00

6
499,00

146
697,77

- ze środków
trwałych w budowie      0,00

- zakup   140
198,77  6

499,00
146
697,77

- leasing      0,00

- przemieszczenia      0,00

- darowizna      0,00

- aport      0,00

- ujawnienia      0,00

        Druk: NIW-CRSO



- inne      0,00

Zmniejszenia w
tym: 0,00 0,00 11 661,86 0,00 0,00 11

661,86

- sprzedaż      0,00

- przemieszczenia      0,00

- darowizna      0,00

- aport      0,00

- likwidacja   11 661,86   11
661,86

- inne      0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 437
136,90

212
086,00

242
079,39

891
302,29

Umorzenie

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 243
265,48

100
987,80

124
378,97

468
632,25

Zwiększenia w tym: 0,00 0,00 66 283,64 42
417,20

17
845,45

126
546,29

- amortyzacja   66 283,64 42
417,20

17
845,45

126
546,29

- przemieszczenia      0,00

- inne      0,00

Zmniejszenia w
tym: 0,00 0,00 11 661,86 0,00 0,00 11

661,86

- sprzedaż      0,00

- likwidacja   11 661,86   11
661,86

- przemieszczenia      0,00

- inne      0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 297
887,26

143
405,00

142
224,42

583
516,68

Odpisy aktualizujące

        Druk: NIW-CRSO



BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      0,00

-      0,00

Zmniejszenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- rozwiązanie      0,00

- wykorzystanie      0,00

-      0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 65 334,51 111
098,20

111
201,42

287
634,13

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 139
249,64

68
681,00

99
854,97

307
785,61

 

Nota nr 9: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych  

Wyszczególnienia Nieruchomości
Wartości
niematerialne  
i prawne

Długoterminowe
aktywa
finansowe

Inne inwestycje
długoterminowe

Razem
inwestycje
długoterminowe

Wartość brutto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- zakup     0,00

-
przekwalifikowanie     0,00

Zmniejszenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaż     0,00

        Druk: NIW-CRSO



-
przekwalifikowanie

    0,00

-
przekwalifikowanie     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy
aktualizujące      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia w
tym:

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

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

2.  

Nota nr 10: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych  - w
jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie Udziały i
akcje

Inne papiery
wartościowe

Udzielone
pożyczki

Inne
długoterm.
aktywa
finansowe

Razem

- w jednostkach powiązanych

Wartość brutto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy
aktualizujące      

BZ 31.12.2018 r.     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Druk: NIW-CRSO



Wartość netto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe

Wartość brutto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy
aktualizujące      

BZ 31.12.2018 r.     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - pozostałych jednostkach

Wartość brutto      

BZ 31.12.2018 r.     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy
aktualizujące      

BZ 31.12.2018 r.     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto      

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

        Druk: NIW-CRSO



Nota nr 14: Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych

Lp. Wyszczególnienie
Odpisy
aktualizujące
na BO

kwota odpisu
aktualizującego
utworzona w
roku
obrotowym

kwota odpisu
aktualizującego
wykorzystana
w roku
obrotowym

kwota odpisu
aktualizującego
rozwiązana w
roku
obrotowym

Odpisy
aktualizujące
na BZ

 

1
długoterminowe
aktywa
niefinansowe

    0,00  

2 długoterminowe
aktywa finansowe     0,00  

 

3.  

Nota nr 2: Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio
w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10                                                                              

            BRAK                                                               

4.  

Nota nr 4: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście                                                             

            BRAK                                                   

5.  

Nota nr 5: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu                                                                             

BRAK                                                                           

6.  

Nota nr 11: Liczba oraz wartość posiadanych innych niż udziału i akcje papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych
papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają                                                                      

            BRAK                                       

7.  

Nota nr 17: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg
tytułów należności)

Wyszczególnienia

Odpisy aktualizujące

Razemnależności od
jednostek
powiązanych

należności od
pozostałych
jednostek, w
których
jednostka
posiada
zaangażowanie
w kapitale

należności z
tytułu
dostaw i
usług od
pozostałych
jednostek

pozostałe
należności
od
jednostek
pozostałych

należności
dochodzone
na drodze
sądowej od
jednostek
pozostałych

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 66 715,96 79,42 0,00
66
795,38

        Druk: NIW-CRSO



Zwiększenia w
tym:

0,00 0,00 939,76 0,63 0,00 940,39

- z działalności
operacyjnej   939,76 0,63  940,39

- z działalności
finansowej      0,00

- przemieszczenia      0,00

Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Rozwiązanie w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- z działalności
operacyjnej      0,00

- z działalności
finansowej      0,00

   Wykorzystanie   0,00   0,00

   Przemieszczenia      0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 67 655,72 80,05 0,00 67
735,77

 

8.  

Nota nr 20: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych
akcji (udziałów)

Fundusz zakładowy Fundacji wynosi 4.500,00 PLN.

 

9.  

Nota nr 21: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz
kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w przypadku, gdy jednostka nie
sporządza zestawienia zmian w kapitale

Wyszczególnienie Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.

   

1. 
Kapitał (fundusz)
zapasowy na początek
okresu

4 500,00 4 500,00    

1.1 Zmiany kapitału
(funduszu) zapasowego 0,00 0,00    

        Druk: NIW-CRSO



a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00    

  - z podziału zysku
(ustawowo)      

 -      

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00    

 
- przeznaczenie wyniku z
lat ubiegłych na
dywidendę

 0,00    

 -      

1.2

Stan kapitału
(funduszu)
zapasowego na koniec
okresu

4 500,00 4 500,00    

        

Wyszczególnienie Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.    

1. 
Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
na początek okresu

     

1.1
Zmiany pozostałych
kapitałów (funduszu)
rezerwowych

0,00 0,00    

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00    

 -      

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00    

 -      

1.2
Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
na koniec okresu

0,00 0,00    

        

Wyszczególnienie Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.    

1. 
Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny na
początek okresu

     

1.1 0,00 0,00    

        Druk: NIW-CRSO



Zmiany kapitału
(funduszu) z aktualizacji
wycenya) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00    

 -      

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00    

 -      

1.2
Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny na
koniec okresu

0,00 0,00    

 

10.  

Nota nr 22: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za
rok obrotowy  

W roku 2019 wynik finansowy Fundacji wyniósł 0,00 PLN.

 

11.  

Nota nr 23: Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku
dochodowego  

Jednostka nie tworzy rezerwy z tytułu podatku odroczonego, ponieważ
wykonuje jedynie działalność statutową, która jest w całości zwolniona z
opodatkowania.

 

Nota nr 24: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne  

Wyszczególnienie Na nagrody jubileuszowe Na odprawy emerytalne Na urlopy wypoczynkowe Inne Razem

BZ 31.12.2018, w tym: 0,00 14 083,01 185 241,75 0,00 199 324,76

 - długoterminowe  14 083,01   14 083,01

 - krótkoterminowe   185 241,75 0,00 185 241,75

Zwiększenia  5 376,00 3 885,67 0,00 9 261,67

Wykorzystanie    0,00 0,00

Rozwiązanie     0,00

BZ 31.12.2019, w tym: 0,00 19 459,01 189 127,42 0,00 208 586,43

        Druk: NIW-CRSO



 - długoterminowe  19 459,01   19 459,01

 - krótkoterminowe   189 127,42 0,00 189 127,42

 

Nota nr 25: Pozostałe rezerwy  

Wyszczególnienie Na sporządzenie i badanie sprawozdania
finansowego

Na sporządzenie deklaracji PIT dla
pracowników

Na koszty stałe (energia,
telefony itp.) Inne Razem

BZ 31.12.2018, w
tym: 31 721,70 15 000,75 8 635,70 3

277,76
58
635,91

 - długoterminowe     0,00

 -
krótkoterminowe 31 721,70 15 000,75 8 635,70 3

277,76
58
635,91

Zwiększenia 33 597,39 16 481,63 318,36 40
168,34

90
565,72

Wykorzystanie 31 590,31 12 699,75 8 635,70 3
277,76

56
203,52

Rozwiązanie 131,39    131,39

BZ 31.12.2019, w
tym: 33 597,39 18 782,63 318,36 40

168,34
92
866,72

 - długoterminowe     0,00

 -
krótkoterminowe 33 597,39 18 782,63 318,36 40

168,34
92
866,72

 

12.  

Nota nr 26: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od  dnia
bilansowego okresie spłaty  

Wyszczególnienie Kredyty i
pożyczki

Z tytułu emisji
dłużnych
papierów
wartościowych

Zobowiązania
z tytułu
leasingu
finansowego

Inne Razem

- od jednostek powiązanych:

BZ 31.12.2018 r.     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

        Druk: NIW-CRSO



BZ 31.12.2018 r.     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- od pozostałych jednostek:

BZ 31.12.2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

powyżej 1 roku do
2 lat     0,00

powyżej 2 lat do 3
lat     0,00

powyżej 3 lat do 5
lat     0,00

powyżej 5 lat     0,00

BZ 31.12.2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

13.  

Nota nr 29: Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń  

Wyszczególnienie

stan na dzień 31.12.2018 r. stan na dzień 31.12.2019 r.

Kwota
zobowiązania

Kwota
zabezpieczenia

Charakter i
forma
zabezpieczeń

Kwota
zobowiązania

Kwota
zabezpieczenia

Charakter i
forma
zabezpieczeń

Pożyczki       

Kredyty       

Zobowiązania z
tytułu emisji
papierów
wartościowych

      

Zobowiązania
handlowe       

Pozostałe
zobowiązania       

RAZEM 0,00 0,00 X 0,00 0,00 X

 

        Druk: NIW-CRSO



14.  

Nota nr 28: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie BZ 31.12.2018
r.

BZ 31.12.2019
r.   

          Ujemna wartość firmy   

Stan na BO:     

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00   

-     

-     

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00   

-     

-     

Stan na BZ: 0,00 0,00   

          Inne rozliczenia międzyokresowe   

1. Długoterminowe 0,00 0,00   

 

Środki pieniężne otrzymane
na sfinansowanie nabycia lub
wytworzenia środków
trwałych

0,00 0,00   

 Pozostałe 0,00 0,00   

 Pozostałe  0,00   

2. Krótkoterminowe 0,00 0,00   

 

Środki pieniężne otrzymane
na sfinansowanie nabycia lub
wytworzenia środków
trwałych

0,00 0,00   

 Pozostałe 0,00 0,00   

 Pozostałe  0,00   

 RAZEM 0,00 0,00   

OGÓŁEM 0,00 0,00   

        Druk: NIW-CRSO



 

Nota nr 19: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń
międzyokresowych kosztów:

Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.

Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe
i osobowe 6 916,10 9 145,31

Opłacone z góry prenumeraty  322,70

Opłacone licencje   

Bilety lotnicze 782,54 2 879,04

Domeny 2 471,13 3 064,71

Pozostałe 15 900,70 9 036,90

Razem 26 070,47 24 448,66

 

Nota nr 13: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe kosztów

Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.

   

   

RAZEM 0,00 0,00

 

15.  

Nie dotyczy Fundacji

16.  

Nota nr 30: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie

stan na dzień 31.12.2018
r.

stan na dzień 31.12.2019
r.

kwota % aktywów kwota % aktywów

Dotyczące jednostek powiązanych/ dotyczące jednostek stowarzyszonych

- udzielone poręczenia 0,00 0,00 0,00 0,00

        Druk: NIW-CRSO



-udzielone gwarancje 0,00 0,00 0,00 0,00

- emerytury i podobne
świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotyczące pozostałych jednostek:

- udzielone poręczenia 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 0,00 0,00% 0,00 0,00%

- udzielone gwarancje 0,00 0,00 0,00 0,00

- emerytury i podobne
świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 

17.  

Nota nr 31: Wykaz składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

1) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej (w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z
aktywnego rynku) oraz skutki przeszacowań każdej kategorii składników aktywów:

Wyszczególnienie
wartość godziwa
wykazana w
bilansie

 istotne założenia
przyjęte do ustalenia
wartości godziwej, w
przypadku gdy dane
przyjęte do ustalenia tej
wartości nie pochodzą z
aktywnego rynku

Skutki przeszacowania zaliczone do:

przychodów
finansowych

kosztów
finansowych

kapitału (funduszu)
z aktualizacji
wyceny

BRAK      

      

      

      

      

Razem 0,00  0,00 0,00 0,00

        Druk: NIW-CRSO



        

2)  Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi

Wyszczególnienie 01.01.2019 r. -
31.12.2019 r.    

1. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek okresu z tytułu wyceny aktywów
niebędących instrumentami finansowymi

    

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji
wyceny 0,00    

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00    

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00    

1.2
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
koniec okresu z tytułu wyceny aktywów
niebędących instrumentami finansowymi

0,00    

        

 

18.  

Nota nr 18: Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT

      

 BZ 31.12.2018 r. 0,00    

 BZ 31.12.2019 r. 0,00    

 

II
1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji

sprzedaży produktów i świadczenia usług;
2. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a. amortyzacji,
b. zużycia materiałów i energii,
c. usług obcych,
d. podatków i opłat,
e. wynagrodzeń,
f. ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

g. pozostałych kosztach rodzajowych;
3. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
4. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
5. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
6. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
11. informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

1. Nota nr 32: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności pożytku publicznego

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) 01.01.2018 r. -
31.12.2018 r.

01.01.2019 r. -
31.12.2019 r.

Przychody z działalności pożytku publicznego: 11 479 276,83 10 561 420,18
- Składki brutto okeślone statutem 0,00 0,00
- Wpłaty 1% podatku 1 333 163,13 1 209 397,35
- Pozostałe przychody określone statutem - otrzymane darowizny 4 858 643,14 5 196 440,94

        Druk: NIW-CRSO



- Pozostałe przychody określone statutem - wpłaty na podstawie porozumień 5 287 470,56 4 155 581,89
   
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym: 0,00 0,00
 - ze sprzedaży towarów   
 - ze sprzedaży materiałów   
Z powyższych przychodów dla jednostek powiązanych wynosi: 4 822 424,01 4 155 581,89
- Składki brutto okeślone statutem   
- Wpłaty 1% podatku   
- Pozostałe przychody określone statutem - otrzymane darowizny   
- Pozostałe przychody określone statutem - wpłaty na podstawie porozumień 4 822 424,01 4 155 581,89
RAZEM 11 479 276,83 10 561 420,18
      
      

 Struktura terytorialna 01.01.2018 r. -
31.12.2018 r.

01.01.2019 r. -
31.12.2019 r.

Przychody z działalności pożytku publicznego ogółem: 11 479 276,83 10 561 420,18
Kraj 6 191 806,27 6 405 838,29
Eksport 5 287 470,56 4 155 581,89
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi: 4 822 424,01 4 155 581,89
Kraj   
Eksport 4 822 424,01 4 155 581,89
RAZEM 11 479 276,83 10 561 420,18

2. Nota nr 33: Koszty według rodzaju

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH 2018 rok 2019 rok
I. Amortyzacja 118 342,46 126 546,29
II. Zużycie materiałów i energii 640 635,02 770 462,95
III. Usługi obce 3 056 472,11 2 718 693,47
IV. Podatki i opłaty 9 084,38 80 724,12
- w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 4 796 854,60 5 166 418,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 892 769,72 882 427,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 906 419,91 748 204,76
VII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów 0,00 0,00
 10 420 578,20 10 493 477,30

3.Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:                                                                                 

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na: opóźnienia w spłacie należności handlowych (67.655,72) oraz pracowniczych (80,05). 

4.Nota nr 16: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019               

            BRAK

5. 

Nota nr 35: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik   

Działalność zaniechana   

1 BRAK   0,00   

2    0,00   

        Druk: NIW-CRSO



3    0,00   

Działalność przewidziana do zaniechania   

1 BRAK   0,00   

2    0,00   

3    0,00   

6.

Kalkulacja podatku dochodowego od 2019 roku stanowi główną część sprawozdania, nie znajduje się w notach do sprawozdania

7.

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz 
różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków w budowie w roku
obrotowym

Wyszczególnienie BZ 31.12.2018 r. BZ 31.12.2019 r.  

Wartość ogółem, z tego: 0,00 0,00  

       odsetki 0,00 0  

       skapitalizowane różnice
kursowe 0,00 0  

8.Nie dotyczy Fundacji

9.

Nota nr 7: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: BZ
31.12.2018 r.

BZ
31.12.2019 r.   

       -  poniesione w roku 64 319,27 146 697,77   

       -  planowane na rok następy 150 000,00    

       w tym na ochronę środowiska:     

       -  poniesione w roku 0,00 0,00   

       -  planowane na rok następy 0,00 0,00   

W roku 2020 zakupy środków trwałych będą dokonywane według bieżących
potrzeb.     

10.

        Druk: NIW-CRSO



Nota nr 34: Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub
kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie wartość pozycja RZiS charakter
pozycji

Rodzaj przychodu: 0,00   

BRAK    

    

    

Rodzaj kosztu: 0,00   

BRAK    

11. Nie dotyczy.

 

III
Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Nota nr 52 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Rodzaj waluty Wartość kursu Nr tabeli Data

USD 3,7977 251/A/NBP/2019 31/12/2019

EUR 4,2585 251/A/NBP/2019 31/12/2019

CZK 0,1676 251/A/NBP/2019 31/12/2019

 

IV
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów
pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych,
należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy Fundacji

 

V
Informacje o:

1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości

przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych
transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok

obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty
ogółem dla każdej kategorii organu;

        Druk: NIW-CRSO



5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków,
wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z
tych organów;

6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a. badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
b. inne usługi atestacyjne,
c. usługi doradztwa podatkowego,
d. pozostałe usługi.

1.

Nota nr 36: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki

NIE WYSTĄPIŁY  

2.

Nota nr 37: Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na
innych warunkach niż  rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich
kwotami, charakterem transakcji) wraz z informacjami określającymi
charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami
dotyczącymi  transakcji  niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

 

1)  Z jednostkami powiązanymi     

Transakcje zawarte na warunkach innych niż rynkowe - nie wystąpiły

 

2)  Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego,
nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią
powiązanej

 

Transakcje zawarte na warunkach innych niż rynkowe - nie wystąpiły

 

3)  Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie
pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do
drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki
lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu
zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub
jednostki z nią powiązanej

 

Transakcje zawarte na warunkach innych niż rynkowe - nie wystąpiły

 

4)  Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną
jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej
znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której
mowa w pkt 2 i 3

 

Transakcje zawarte na warunkach innych niż rynkowe - nie wystąpiły

 

5)  Przez jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po
okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej
jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

 

BRAK
 

3.

Nota nr 38: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

 01.01.2018 r. -
31.12.2018 r.

01.01.2019 r. -
31.12.2019 r.  

  46,06 48,09  

        Druk: NIW-CRSO



4. 

Nota nr 39: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach
wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z
tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Osoby wchodzące w skład zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

5.

Nota nr 40: Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze
udzielonych osobom wchodzącym w skład  organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
jednostki, ze wskazaniem głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

NIE WYSTĄPIŁY  

6.

Nota nr 41: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie 2018 rok 2019 rok

1 Badanie rocznego sprawozdania
finansowego 4 305,00 EUR 4 674,00 EUR

2 Inne usługi poświadczające   

3 Usługi doradztwa podatkowego   

4 Pozostałe usługi 984,00 EUR 1 107,00 EUR

Razem 5 289,00 EUR 5 781,00 EUR

 

VI
1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

1.

Nota nr 42: Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

BRAK  

2.

Nota nr 43: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich
wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
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Uważamy obecną sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające
dodatkowych ujawnień.

Rozwój bieżących działań statutowych związanych z kryzysem spowodowanym przez rozprzestrzenienie się koronawirusa SARS-CoV-2.
Wraz z wprowadzeniem w Polsce ograniczeń wynikających z rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2, wszystkie działania prowadzone w terenie
zostały przez Fundację zawieszone począwszy od dnia 11 marca. Od tego samego dnia wszyscy pracownicy biura zostali poproszeni o wykonywanie swoich
obowiązków służbowych z domów. Wznowienie działań w przestrzeni publicznej, w tym programu DD, będzie zależało od postępu rozprzestrzeniania się wirusa i
rządowych decyzji. Zawieszenie wszelkich działań w terenie i działalności publicznej niewątpliwie doprowadzi do oszczędności, ale jest jeszcze za wcześnie, aby
przedstawić realistyczne prognozy tych oszczędności.

Na szczeblu regionalnym i krajowym, jeszcze przed wdrożeniem środków i ograniczeń rządowych, powołano kilka zespołów celowych, odpowiedzialnych za
monitorowanie różnych aspektów rozwoju kryzysu. 

W Polsce (podobnie jak we wszystkich krajach naszego regionu) monitorujemy również bieżące środki nadzwyczajne i rozwiązania wprowadzane przez rządy.
Ponieważ możliwość skorzystania z rozwiązań rządowych zależy od faktycznych liczb, jest za wcześnie, aby wziąć je pod uwagę w naszych prognozach.

Jedną z naszych kluczowych wartości Greenpeace na całym świecie (i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i w polskiej Fundacji) jest niezależność
finansowa, co oznacza, że naszym podstawowym źródłem finansowania są indywidualne darowizny od dużej liczby indywidualnych darczyńców i wybrane granty
od fundacji. Regularne, indywidualne, niewielkie darowizny to głównie automatyczne płatności i polecenia zapłaty ze zróżnicowanych źródeł (online i offline).
System ten, z którego jesteśmy dumni, pozwala nam zminimalizować skutki ewentualnej nagłej utraty jednego znaczącego fundatora, a ze względu na swoją
specyfikę jest odporny na zewnętrzne zmiany i ryzyka.

Najprawdopodobniej obecne okoliczności wpłyną na nasze dochody, jednak sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 rozwijała się w
bieżącym miesiącu, co oznacza, że nie mamy jeszcze pełnych danych finansowych za marzec. Podanie jakichkolwiek prognoz nieopartych na faktycznych danych
byłoby w tym momencie nieuzasadnione i niewiarygodne.

Dodatkowo, jedno ze źródeł naszego dochodu w Polsce, rozliczenie 1% podatku od osób fizycznych, wciąż musi się wydarzyć w tych samych terminach co
zwykle, (lub ewentualnie z niewielkim opóźnieniem), i możemy spodziewać się wpływów z 1% podatku dochodowego w okresie letnim / wczesną jesienią.

Nie ma zmian w następujących punktach:
• Nowe znaczące zobowiązania lub zobowiązania finansowe
• Zawarcie umów długoterminowych
• Istotne zmiany w pozycjach bilansu
• Nowa wiedza na temat wyceny wartości
• Zmiany w otoczeniu biznesowym i działalności biznesowej
• Nowe wydarzenia w sporach administracyjnych, roszczenia odszkodowawcze

Zarząd nie podjął żadnej uchwały po dniu bilansowym.

3.

Nota nr 44: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w
tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy  jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w
kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

ZMIANY NIE WYSTĄPIŁY  

4.

Nota nr 45: Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność
danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane za bieżący i poprzedzający rok
obrotowy są porównywalne   

 

VII
1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b. procentowym udziale,
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c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
3. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego

zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
4. jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeni, informacje o:

a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
wartość aktywów,
przeciętne roczne zatrudnienie,

d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
5. informacje o:

a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to
jest dostępne,

b. nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

1.

Nie dotyczy Fundacji

2.

Nie dotyczy Fundacji

3.

Nie dotyczy Fundacji

4.

Nie dotyczy Fundacji

5.

Nie dotyczy Fundacji

 

 

VIII
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a. firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a. firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

1.

Nie dotyczy Fundacji

2.

Nie dotyczy Fundacji

 

IX
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;
informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy Fundacji

 

X
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

NIE WYSTĄPIŁY
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Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-08-31

Aneta Pytkowska Alexander Egit, Robert Cyglicki

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o
rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego
organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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