Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacji Inspiratornia za rok 2015
1. Fundacja Inspiratornia z siedzibą w Warszawie przy Zielone Zacisze 3 lok 111 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, pod nr 00000358511.
Podstawowy przedmiot działalności Fundacji - inicjowanie i wspieranie nowatorskich
rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie
praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej
Czas trwania działalności Fundacji – nieograniczony.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
3. Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.
4. Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości zgodne z ustawą o rachunkowości.
Dotyczy to również metod wyceny aktywów i pasywów, z tym że:
a) zasady amortyzacji środków trwałych, zgodne z ustawą o podatku dochodowym od
osób prawnych – metodą liniową.
b) konta ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzone są metodą odpisywania w
koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, lub produktów gotowych
w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na
dzień bilansowy.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone w formie uproszczonej zgodnie z art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 29 września 1996 r. (Dz. U. nr 152 z 2009 r. poz. 1233 z póz. zm.).

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
dla Fundacji Inspiratornia
z siedzibą w Warszawie ul. Zielone Zacisze 3/111

Aktywa
Wyszczególnienie

31.12.2014

31.12.2015

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.Aktywa obrotowe

25 954,40

I.Zapasy
II.Należności krótkoterminowe
III.Inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

13 532,37

3 394,02
22 560,38

13 532,37

25 954,40 13 532,37

Pasywa
Wyszczególnienie

31.12.2014

31.12.2015

A. Fundusz własny

3 438,65

1 786,37

I.Fundusz statutowy

600,00

600,00

5 000,72

2 838,65

-2 162,07

-1 652,28

22 515,75

11 746,00

II. Fundusz zasobowy
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe
V. Zysk/strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych
VI. Zysk/strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy
1. nadwyżka przychodów nad kosztami (+)
2. nadwyżka kosztów nad przychodami (-)

VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)

B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach
I.Rezerwy na zobowiązania
II.Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV.Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

166,00
22 515,75

11 580,00

25 954,40 13 532,37

Rachunek Wyników
sporządzony za okres 01.01.2015 do 31.12.2015
dla
Fundacji Inspiratornia
z siedzibą w Warszawie ul. Zielone Zacisze 3/111

Wyszczególnienie

Kwota za rok

Kwota za rok

2014

2015

A.Przychody z działalności statutowej

164 580,91

82 475,12

I.Składki brutto określone statutem
II.Inne przychody określone statutem
B.Koszty realizacji zadań statutowych

164 580,91

82 475,12

165 675,07

84 061,96

-1 094,16

-1 586,84

1 057,61

0,00

C.Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) (+/-)
D.Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty, w tym:
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świaczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe

392,69
0,03
664,89

E.Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
F.Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)

10,30

65,44

-2 162,07

-1 652,28

-2 162,07

-1 652,28

G.Przychody finansowe
H.Koszty finansowe
I. Wynik finansowy na całokształcie działalności (+/-)
(C-D+E-F+G-H)

J. Zyski i straty nadzwyczajne
I.Zyski nadzwyczajne (+)
II.Straty nadzwyczajne (-)
K. Podatek dochodowy
L. Wynik finansowy ogółem (I+J-K)
I. Różnica zwiększająca koszty roku nastepnego (-)
II. Różnica zwiększająca przychody roku nastepnego (+)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015
Fundacji Inspiratornia
Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości nimaterialnych i prawnych oraz
długoterminowych aktywów finansowych(inwestycji)
a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

Wartość
początkowa na
koniec roku
poprzedniego

Środki trwałe razem:
z tego:

Zwiększenia z
tytułu:
nabycia
aktualizacji
pomieszczenia
inne

0,00

Zmniejszenia z
tytułu :
sprzedaży
aktualizacji
przemieszczenia
inne

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
wartości
początkowej

0,00

0,00

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych
(środków trwałych)
Umorzenia środków
trwałych razem:
z tego:

Dotychczasowe
umorzenia na
koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z
tytułu:
umorzeń
aktualizacji
przemieszczenia
inne

0,00

Zmniejszenia z
tytułu: zprzedaży
Stan na koniec
aktualizacji
roku obrotowego
przemieszczenia
inne

0,00

0,00

0,00

,

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wyszczegółowienie
wg pozycji
bilansowych
Wartości
niematerialne i
prawne razem:

Wartość
początkowa na
koniec roku
obrotowego

Zwiększenia z
tytułu:
nabycia
aktualizacji
przemieszczenia
inne

0,00

0,00

Zmniejszenia z
tytułu:
sprzedaży
aktualizacji
przemiaszczenia
inne

Stan na koniec
roku obrotowego
wartości
początkowej

0,00

0,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

Umorzenia wartości
niematerialnych i
prawnych razem:

Dotychczasowe
umorzenia na
koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z
tytułu:
umorzeń nabycia aktualizacji przemieszczenia inne

0,00

0,00

Zmniejszenia z
tytułu:
sprzedaży
aktualizacji
przemieszczenia
inne

Stan na koniec
roku obrotowego
umorzeń
dotychczasowych

0,00

0,00

e) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje):

Zwiększenia z
tytułu:
nabycia
Wyszczególnienie wg Wartość na koniec
aktualizacji
pozycji bilansowych roku poprzedniego
pomieszczenia
inne
Długoterminowe aktywa
finansowe (inwestycje)
razem:
z tego:
udziały i akcje

Zmniejszenia z
tytułu:
sprzedaży
aktualizacji
umorzenia
przemieszczenia
inne

Stan na koniec
roku obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2. Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:
a) poprzedniego 0 zł. b) obrotowego 0 zł.
3) Warość początkowa nie amortyzowanych ( nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie
umów:
a) na koniec roku
obrotowego

b) na koniec roku
obrotowego

a) najmu

0 zł

0 zł

b) dzierżawy

0 zł

0 zł

c) innych umów (leasingu)

0 zł

0 zł

d) razem

0 zł

0 zł

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i
budowli:
a) na koniec roku poprzedniego
0 zł
b) na koniec roku obrotowego
0 zł

--(opisowo - krótko o jakie grupy chodzi)

5) Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki:

Stan na 31.12.2015
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu

Kwota

Wartość funduszu statutowego razem
z tego:
1) fundusz założycielski

600,00
600,00

6. Dane o źrodlach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku
obrotowym:
Wyszczególnienie
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego:
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego
z tego tytułu:
1)---3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego
z tego tytułu:

Kwota
600,00

4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego

600,00

7. Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych:
w zł i gr.
Wyszczególnienie
funduszów
---

Stan na koniec
roku poprzedniego
0

Zmniejszenia w
ciągu roku
obrotowego

Zwiększenia w
ciągu roku
obrotowego
0

Stan na koniec
roku obrotowego
0

0

8. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania działalności statutowej i statutowej pożytku publicznego (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem
odpowiednich wskaźników):
---
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9. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów źródeł, w tym wymaganych statutem:

przychody
Wyszczególnienie

2013
kwota

Przychody
działalności
statutowej razem
z tego:
1. Przychody
działalności statutowej typowe - tradycyjne
(składki)
2. Inne przychody
statutowe - tradycyjne
z tego:
a) dotacje
b) subwencje
c)darowizny
3. Przychody
działalności statutowej
pożytku publicznego

2014
% w strukturze

164 580,91

100,00

0,00

kwota

% w strukturze

82 475,12

100,00

0,00

164 580,91

100,00

82 475,12

100,00

163 905,40

99,58

79 415,75

96,29

675,51

0,42

3 059,37

3,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego:
a) działalności
nieodpłatnej
b) działalności odpłatnej
4. Pozostałe przychody
związane z
działalnością statutową
5. Przychody finansowe
związane z
działalnością statutową
6. Zyski nadzwyczajne
związane z
działalnością statutową

10. Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów

Wyszczególnienie
Koszty razem
z tego:
1. Koszty realizacji
poszczegolnych zadań
statutowych działalności
tradycyjnej
z tego:
1) dotacje
2) inne
2. Koszty realizacji
działalności pożytku
publicznego
1) nieodpłatnej
2) odpłatnej
3. Koszty
ogólnoadministracyjne
działalności statutowej
z tego:
1) usługi obce
2) materiały i paliwo
3 )składki ZUS
4. Pozostałe koszty
działalności
statutowej
w tym pożytku
publicznego
5. Koszty finansowe
działalności
statutowej
w tym pożytku
publicznego
6. Straty
nadzwyczajne
działalności
statutowej
w tym pożytku
publicznego

poprzedni
kwota
% w strukturze
166 732,68
100,00

obrotowy
kwota
% w strukturze
84 061,96
100,00

165 675,07

99,37

84 061,96

100,00

165 675,07

99,37

84 061,96

100,00

0,00

1 057,61

0,00

0,63

0,00

0,03
392,69
664,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 8

0,63

11. Propozycje podzialu zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:
a)propozycja podziału zysku bilansowego netto: 0 zł
na zwiększenie funduszu statutowego
0 zł
na zwiększenie funduszu zasobowego
0zł
na finansowanie bieżącej działalności statutowej 0 zł
na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników 0 zł
na fundusze specjalne
0 zł
inne cele
0 zł
0
b) propozycje pokrycia straty bilansowej netto : 1.652,28
zostanie pokryta nadwyżką przychodów nad kosztami z lat przyszłych

12. Informacje o stanie rezerw:
Wyszczególnienie
rezerw:

Wartość na koniec
roku poprzedniego

Zmniejszenia:
rozwiązanie
wykorzystanie

Zwiększenia

Wartość na koniec
roku obrotowego

Rezerwy razem:

0

0

0

0

1) z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2)na świadczenia
emerytalne i podobne:
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3)na pewne lub w
dużym stopniu
prawdopodobne
przyszłe zobowiązania
- długoterminowe
- krótkoterminowe
4) pozostałe:
- długoterminowe
- krotkoterminowe

13. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:
w zł i gr.
Wyszczególnienie
odpisów
Odpisy aktualizujące
należności - razem:
z tego odpisy
aktualizujące:

Wartość na koniec
roku poprzedniego
0

Zwiększenia

Wartość na koniec
roku obrotowego

Zmniejszenia

0

0

0

1)należności od
dłużników
postawionych w stan
likwidacji lub upadłości
2) należności od
dłużników w przypadku
oddalenia wniosku o
ogłoszenie upadłości
gdy majątek dłużnika
nie wystarcza na ich
spłatę
3)należności
kwestionowane przez
dłużników
4)należności w
równowartości kwot je
podwyższających co do
których uprzednio
dokonano odpisów
aktualizujących
14. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym, do dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty
Wyszczególnienie
Razem zobowiązania na:
zobowiązań
koniec roku
koniec roku
długoterminowych wg
poprzedniego
obrotowego
bilansu
1. Zobowiązania
długoterminowe razem
0,00
0,00
z tego
1) zobowiązania wobec
jednostek
kontrolowanych
2) zobowiązania wobec
pozostałych jednostek z
tego:
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji
papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania
0,00
0,00
finansowe
d)pozostałe
zobowiązania
długoterminowe

z tego zobowiązania
powyżej 1 roku do 3 powyżej 3 roku do 5
początek
koniec
początek
koniec
roku
roku
roku
roku

do 1 roku
początek roku

koniec roku

powyżej 5 lat na:
początek
koniec
roku
roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0
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15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
Wyszczególnienie
1) Czynne rozliczenia
międzyokresowe
kosztów działalności
operacyjnej i kosztów
finansowych:
2.Bierne rozliczenia
międzyokresowe
kosztów działalności
operacyjnej i kosztow
finansowych:
3. Przychody
podlegające rozliczaniu
w czasie: dotacja z
NBP
4. Aktytwowanie
ujemnej przejściowej
różnicy podatku
dochodowego
5.Inne czynne i bierne
rozliczenia
międzyokresowe:

Stan wartości na:
koniec roku poprzedniego
koniec roku obrotowego

0

0

0

0

22 515,75

11 580,00

0

0

0

0

16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem rodzaju):
Wyszczególnienie
zobowiązań według
ich rodzajów
Zobowiązania razem:
z tego zobowiązania
według ich rodzajów i
rodzajów działalności
której dotyczą

Forma zabezpieczenia
0

0

Stan ( wartość) na:
koniec roku
koniec roku
poprzedniego
obrotowego
0

0

17. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Stan na:
Rodzaj zobowiązań,
gwarancji, poręczeń
koniec roku poprzedniego
Zobowiązania
warunkowe ogółem:
z tego tytułu oraz wg
rodzaju działalności
które dotyczą:

koniec roku obrotowego

0

0

II
1. Struktura rzeczowa i terytorialna ( kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:
Przychody ze
sprzedaży netto ( bez
VAT):
Razem przychody ze
sprzedaży netto
z tego:
1) produktów

sprzedaż krajowa

z tego:
sprzedaż wewnątrz
UE

sprzedaż na eksport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) usług

0,00

0,00

0,00

3) towarów i
materiałów: medale

0,00

0,00

0,00
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2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujacych środki trwałe:
1) Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe
z tego:
---

0 zł

2) odpisów aktualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodów:
---

3.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: 0 zł
z tego z tytułu:
1)
---

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w roku następnym:
Rodzaje działalności
zaniechanej lub
przewidzianej do
zaniechania

Przychody

1. ---

Wynik finansowy:
brutto

Koszty

0

0

netto

0

0

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od
wyniku finansowego brutto ( zysku lub straty brutto) - metodą wynikową:

Wyszczególnienie ustaleń
1.Strata brutto bilansowa

Kwota
-1 652,28

2. Koszty i straty
nadzwyczajne nie
stanowiące kosztów
uzyskania przychodów:

79 481,19

koszty realizacji dotacji
3. Przychody nie
zaliczone do
przychodów
podatkowych
z tego z tytułu:
1) otrzymane dotacje
4. Przychody
podatkowe ( nie ujęte w
księgach
rachunkowych) podlegające
opodatkowaniu
5. Koszty podatkowe
nie ujęte w księgach
rachunkowych
6. Dochód do
opodatkowania ( poz.
1+2-3+4-5 )
7. Odliczenia od dochodu
z tego z tytułu:
1) pokrycia strat z lat poprzednich
2) ulg inwestycyjnych
3)pozostałych odliczeń
8. Podstawa opodatkowania( poz 6-7 )

-79 415,75

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9. Podatek dochodowy
stanowiący
zobowiązanie wobec
Urzędu Skarbowego
(poz.8 x 19%)

0,00
-1 586,84

10. Strata podatkowa ( poz. 1-9 )

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby (dotyczy
jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat ):
Koszty wg rodzajów za rok:
Wyszczególnienie
poprzedni
obrotowy
kosztów
52 677,61
0,00
Razem koszty:
z tego
1) koszty operacyjne
wg rodzajów :
a) amortyzacja
0,00
b) zużycie materiałów
c) zużycie energii
d) usługi obce
e) podatki i opłaty
f) wynagrodzenia
g) ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
h) podróże służbowe
i)koszty reprezentacji i
reklamy
j) pozostałe koszty
rodzajowe
2) koszty wytworzenia
produktów i usług na
własne potrzeby - na
potrzeby
innychrodzajów
działalności

392,69
0,00
0,03
0,00
51 620,00

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

664,89
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie ( środków trwałych na własne potrzeby): 0 zł
7a. W niektórych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat przyjęto następujące kursy walut obcych do ich wyceny:
--(opisać których pozycji dotyczą i wg jakich kursów dokonano wyceny)
--w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań z tytułu realizowanych budów 0 zł
8. Poniesione, w roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
Wyszczególnienie

Nakłady
poniesione

planowane

Nakłady na nie
finansowe aktywa
trwałe - razem
- w tym na ochronę
środowiska

0

0

0

0

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie

z tego:

Razem

1) zyski nadzwyczajne
2)straty nadzwyczajne

losowe
0
0

pozostałe
0
0

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
---

0
0

0 zł

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych (w zł)
Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych
IV
1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:
Wyszczególnienie wg grup zawodowych
Zatrudnienie razem
0
z tego:
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio - produkcyjnych - 0
2) pracownicy obsługi - 0
3) pracownicy kierownictwa - 0
4) pozostali pracownicy - 0

2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi
(należnymi) z zysku członkom Zarządu i innych organów
statutowych jednostki:
W roku:
Wyszczególnienie
poprzednim
obrotowym
Wynagrodzenia łacznie

0,00

z tego wypłacone:
1)członkom Zarządu
2)członkom innych
organów statutowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone czlonkom żarządu i innych organów
statutowych jednostki:
w roku:
Wyszczególnienie
poprzednim
obrotowym
Udzielone pożyczki łącznie
0
0
z tego:
1) członkom Zarządu:
2) członkom innych organów:
V.
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:
Wyszczególnienie
zdarzeń
---

kwota

uwzględniono w:
rachunku zysków i
strat
0
0

bilansie
0
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2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie
oraz rachunku zysku i strat:
nie uwzględniono w:

Wyszczególnienie
zdarzeń

bilansie

kwota

-----

0
0

0
0

rachunku zysków i
strat
0
0

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego wywiwrające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w
Wyszczególnienie
zmian
---

Przyczyny zmian
---

Kwota wpływu zmian na wynik finansowy,
aktywa lub fundusz własny
0
0

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania fionansowego za ro poprzedni ze
sprawozdaniem za rok obotowy :
--VI.
1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):
1) nazwa i zakres działalności wynikającej ze wspólnego przedsięwzięcia:
--2) udział % - owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie:
--3) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) środki trwałe
0 zł
b) wartości niematerialne i prawne
0 zł
4. Kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia ( w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych):
0 zł
5) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia:
0 zł
6) uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia:
a) przychody
0 zł
b) koszty
0 zł
7) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: 0 zł
z tego:
a) zobowiązania warunkowe
0 zł
b) zobowiązania inwestycyjne
0 zł
2. Informacje o transakcjach jednostki ze spółkami kontrolowanymi:
Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot
------

Nazwa spółki
---

Kwoty transakcji za rok:
poprzedni
obrotowy
0
0

3. Wykaz spółek w których jednoska posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie
statutowym stanowiącym Spółki
Udział %-owy w:
Nazwa i siedziba spółki
% udziałów
zysku
zarządzaniu
(stracie)
--------VII.
1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki(jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:
--2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności:
------3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności:
----VIII.
Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:
-----

Zarząd jednostki:
Warszawa, dnia
miejsce i data sporządzenia

……………………………………………………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej
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