Sprawozdanie finansowe za okres od 07-07-2017 do 3L-I2-20I7

-

FUNDACJA ALBERTA SCHWE|TZERA

Wprowadzenie do sprawozdania finansow ego za 2017 rok
l)./irma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalnościjednostki oraznl,lmer
,r,ro3rlrlln reieslrze sqdov,yłn albo eu,idencii;
Firma: FUNDACJA

lĄ)e

ALBERTA SCHWEITZERA

Adres siedziby:03-928 Warszawa, ul. Królowej Aldony 11i4

NIP:701070368l

REGON: 367775805
Podstawowy przedmiot działalności:

1. Celem Fundacji jest promowanie
moralna społeczeństwa.

dobrostanu zwierząt, praw zwierząt

i

edukacja

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

o
o
o

o
.
.

wywieranie wpływu oraz rozwljanie przekonań i norm społecznych pod względem
zmian w postępowaniu etycznym;
promowanie dobrostanu zwietząt hodowlanych i innych zwierząt, które doznają lub
mogą doznawac okrucieństw a, poprzez opracowywanie drukowanych i innych
materiałów mających na celu zrłrócenie uwagi społeczeństwa na ten problem;
promow-anie i rozpowszechnianie hodowlanych i innych rolniczych procedur, mętod i
praktyk, które nie wiążą się z okrucieństwem inienattzajązwierząthodowlanych na
niepotrzebne cierpienie, tak aby zapobiegac takiemu cierpieniu i zapewnić trwałe
stosow-anie w Polsce i innych krajach światapraktyk rolniczych. które nie powodują
niepotrzebnego cierpienia zarówno zwierząt hodowlanych jak i tych żyjącychna
wolności;
tozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwegotraktowaniazwieruąt i opieki
nad zwierzętami w cęlu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na ten temat;
prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu badań dotyczących wszelkich spraw
zwtązanych z rolnictwem i hodowlązwieruąt otazTozpowszechnianie wyników tych
badań;

przeprowadzanie rożnego rodzajl kampanii w celu polepszania sytuacji zwterząt
hodowlanych.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonow1, dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji: 07 .07 .2017 r.

KRS:0000685252
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców,.
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trwania dziąłalnościjednostki, jezeli jest ograniczony;

Czas trwanta dziŃalności jednostki nie jest ograniczony.
3

) v,skazanie olłesu obj ętego sprau,ozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe sporządzone j est za okre,s od 07 .07 ,201 7 r. do 3I .l2,żl)17

r

.

4) wskazanie, że spral,vozdanie .finansowe ząwiera dane łqczne. jeżeli y, sklad jednostki
wchodzq welĄ,nęrrzne jednostki organizacy.ine sporzqdzajqce salnodzielne spralr()zclanict
finunsov,e,,.

Jedr-rostka

nie posiada jcdnostek którc sporządz,ających samodzielne

sprarł,ozdania

f'inansorł,e.

5) l,rskazanie, czy sprav,ozdanie.finansov,e zostało sporzcldzone przy założeniukonlynuou,ani0

działalnościgospodarczej przez.iednostkę v,dajqcej się przev,idzieć przyszłościoraz czy nie
istnieiq okoliczności v,skazujqce na zagrozenie konĘntłolvania przez niq dzialalności,,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzonę przy zńożeniu kontynuowania
działalnościw dającej się ptzewidzieć przyszłości.Na dzień sporządzenia
sprawozdania, nie są znane żadne okoliczności które mogą stanowić zagrożt:nie na

kontunuow ante działalno śc i.

6) w przypadku sprawozdania .finansowego sporzqdzonego za okres, v,ciqgu l,,tórego
nastqpiło połqczenie. v,*skazanie, ze jest to sprawozdanie .finansov,e sporzqdza,ne po
połqczeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połqczenia (nabycia,
łqczenia udziałóul):
Nie dotyczy
7) omóu,ienie przyjęrych zasąd (polityki1 rachunkowości, ** tym metod \tlyceny akllu,óu, i
pasyyljyy (takte atnorQzacji). uslalenia y,yniku ./inansowego oraz sposobu sporzqdzenia
sprawozdaniafinansowego w zakresie, w jakim uslawa ptlzoslawia jednostce pralĄ,o wybortl.

Sprawozdanie ltnansowe zostało sporządzone ;zgodnie z wymogami lJstawy o
Rachunkowościz dnta29 września l994r. (Dz.IJ. z2018 r. poz. 395 zpożtl. zm.)
obowiązującymi jednostki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polslriej.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W

sprawozdaniu finansowym Fundacja Albertir Schweitzera wykazuje zdarzenia

gospodarcze zgodnie z ich treściąekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za Ww okres obejmuje wszystkie

osiągn.ięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz zwlązane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadamt memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz os,troznej
wyceny.

łw,
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Aktywa i pasywa w},cenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) środkitrwałe w budowie

- w wysokości ogołu kosztów pozostających w
bezpośrednlm zwtązku z nabyciem lub wl,tworzeniem, pomniejszone o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości;
ż) udziały w innych jednostkach. oraz inne inwestycje za|iczane do aktywów
trwałych - wycenia się według cen nabycia;
3) inwestycje krótkoterminowe - w okresie sprawozdawczym wystąpiły środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, które wyceniane są według
wartości nominalnej;
4) środkitrwałe oraz wartościniematerialne i prawne - według cen nabycia,
pomniej szonych o odpisy umorzeniowe,
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące progi:
- cena nabycia ponizej 2500,00zł
- cęna nabycia od 2500,00zł do 3500,00zł
- cena nabycia powyzej 3.500.00

zł

. środkitrwałe oraz
o

o

warlości niematerialne i prawne o wartości
początkowej poniżej 2500.00 zł .Iednostka za\tcza bezpośredniow
koszty zużycia materiałów , wprowadzając jednocześnie do ewidencji
pozabilansowej o ile cena nabycia przekracza 1500"00 zł.
środkitrwałe otaz warlości niematerialne i prawne o wartości
początkowej pomiędzy 2.500,00 zł a 3,500,00 zł jednostka zalicza do
aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W
momencie oddania do uzywania dokonywany jest |00% odpis
amortyzacyjny, zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych.
środkitrwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka zalicza do aktywów,
wprowadzając je jednocześniedo ewidencji bilansowej. W momencie
oddania do użytku ustalany jest okres ekonomicznej użltecznościdla
nabytego składnika, który to okres decyduje o okresie dokonywania
odpisów amoftyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
oddania środków trwałych do uzl.tku. jednostka dokonuje umorzenia
środkórł,trwałych, stosując metodę liniową dla wszlrstkich tytułów,
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
uzy.teczności
Jednostka przyjęła, iż wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych przekraczające 3.500,00 zł
podwyższają wartośćpoczątkową tych aktywów" a nieprzekraczaJące
3.500,00 zł uznawane są za koszty bieźącego okresu.

srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane w
bilansie, wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartościpoczątkowej
powiększonej o ulepszenia i pomniejszonej o dokonywane odpisy
umorzeniowe i aktual tzacyjne.

,Vp',

-
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5)

materiały i towary - według cen nabycia lub kosztów w}tworzenia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy:
6) naleźnościi udzielone

pożyczki - w kwocie wymagaj ącej zapłaty

7) zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty

8)

rezerwy

- według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości

9) kapitały własne oraz pozostałe aktywa
nominalnej

10)

i

pasywa

Jednostka odstępuje od

ustalanier aktywów
odroczonego podatku dochodowego ;

i

-

według viafiości

pasywów

z

tytułu

11) Ewentualny leasing operacyjny podatkowy, Jednostka kwalifikuie jako
leasing operacljny,

l2)Jednostka nie stosuje rozwtązań o ktorych mowa w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia, 2001 t. w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prez:entacji
instrumentów

fi

nansowych (Dz. U . 20 7 poz. 227)
1|

13)Do rozchodu składników aktywów stosuje się metodę FIFO (pierił,sze
rł,eszło. pierwsze wyszło)

14) Jednostka nie stosuje rozliczania kontraktów długoterminowych zgodnie z
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AKTYWA
+l-

Nazwa pozycji

Poz,

A

Aktywa trwałe
I

Wartości niematerialne i prawne

l

Kosztv zakończonych prac rozwoiowych

wartośćfirmv

:)

lI

Rzeczowe aktywa trwałe

l

srodki trwale
:rlll]l\ \\

nr]\\o u4 tkorrlllju rr iecn stceo 9r,.nltl l
bLldlllki. lokale, pl:rra rlo Lokr]i iobieklr inżuierii]aclorłei iriodrlel

a

(

b]

lll
IV

tlaszlnv

in:rc srodki 1rrvałc,

srodki trwałe w budoryic
Zalicz ki na środki tru,ale lv budowie

2
J

l

N l,]

rirządzcnia techniczne i
srodkl trallsDonu

c
d)
e)

]

Należności długotenninowe

Od,iednostek powiązanych
Ot| porostal},ih
Od pozostalvch jednostek

2
J

Inwestycie długoterminowe

ieruchomości
\\ artości ni€malerialne i prau ne
DIugoterminowe aktywa fi nansolve
a)
rr iedlrnsikrch l.t.lt laz3l,]\ ch
_(
udziaĘ lub akc.|e
-(
inne papiery wartościowe
-(
udzielone połczki
-(
inne tllugoterminorre aklr rra fi nAnsort e
b)
li ptlzostałvch.jednostkach. rr któn,ch 1ednostka posiada zaal]glzo\\l]l]lę

2

3

\\

udzialy lub akcie
inne papiery wartościowe
-(
udzielone pożyczki
-(4) inne długoterminowe aktywa fi nansowe
lr pozostałrch lednostkach
-(1
udzialy lub akcje
(
inne papierv wartościowe
-(
udzie!one poĄczki
I inne dlugoterminowe akĘwa finansowe
nne inwestycie dlugoterminowe
-(
-(

V

B

lr

Dlugoterminowe rozliczenia miedzt okresowe

l

Ak§lva z tvtuIu odroczoneso oodatku dochodowepo

I

l

ll

Innc roz|iczenia międzvokresowe

|ł tywa obrotowe
l

I

Zapasy

ż

Materialv
Pólproduktr i produktv w toku

J
1
5

Iowary
Zaliczki na dostawy i uslugi

ProdukĘ gotowe

Należności krótkoterminowe

Należnościod iednostek poł,iązanych
tytLlłu dosta\\ i usług. tl okresie spła§,
)
_(1)
do l2 micsięcy
powyżei l2 micsięcy
-(2

))

2

l

nnc

Należnościod pozostaĘch jednosteb w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
t\tułLl dosta\\ i usług. o okresie spłafi.:
)
-(l
do 12 miesięcv
_(2
połvżci I2 miesiecy
b)

3
)

-(1

-(2
b)

]nne

\ależnościod oozostalych iednostek
nlułu dosta\\ i usług- tl okresie sp]a§
do 2 miesięcy
port,r,żei l2 miesiecv
z

podatkólł. dotacji. ceł_ ubczpieczeli społecznl.ch i Zdro\\ot]]\cl] oraz
ch ńlułórv pLtbllcznoDralłrrr ch

ry,tr-*u

irrnr

2017-a7-06

36.ó84.33

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

,00
0,00

,t0
,tlo

36.684,33

0,00

36.684,33
0,00
0,00
0,00
0,00
36.684,33
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00

0.00

0.00
0,00
0.00

0.00
0,00
0.00

0,00

0.00

0,00
0,00

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

0.

kapitale

1

Na koniec ub. roku

2017-12

,00

Inne rvartości niematerialne i prawne
Zaliczń na $ artości nicmaterialne i pralvne

J
.l

Na koniec

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00

17.933,69

0,00

0,00

0,00

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

9.481.43
0.

0,00
0,00
0.00

0.00
,00

0
0,

0
0

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9.481.,t3
34,54
34.54
0,00
0,00

0,00
0,00
0,0t)

0,00
0,00

0,00
0,00
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Bilans

1

AKTYwA
+l-

Nazwa pozycji

Poz.

c)

d)

]

]]]lc

dochodzone na dlodue sadorre

Inrvestvcie krótkoterminowe

III

Krótkotermino}r,e akt\,§ a linansorr e
u,jednostkach porliązanl,ch
a)
-( l
udzialv lub akcie
-(2
inne papien rrartościorre
utlzielone pożr czki
-(3
inne krolkotermlno§e ak§sa llnanso§e
-(4

tr]

\\ Dozostal\

Cl,]

C

D

l\,

Na koniec ub. roku
2017-07-06

9.J{6.89
0.00

0.00
0.00

36.271.92

0.00

36.211.92
0.00

]cdn0stkactl

0.00

0.00

0.0
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00

36.27l
0,00

0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzvokresowe

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Suma

0.0t}

2.180,3,ł

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

84.61

ąr-A5l tR RACHLjNKOWOSC
v^ł^ f?|!n

().00

0,0()

Udziałv (akcie) wła§ne

Dluk.2o1i-12-31 Sage Syrrfonia 2 0 Finanse i Księgowośc 20,]8

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
36.271.92

udzialv luh akcie
-(2
inne papierv rrartościorr e
_(3
udziclone pożt,czki
-(4)
innc krótkottrminorłe aktr rr a fi nansou e
c)
] Srodkl plenle7ne l lnne akt\ \\a plenleżne
_(l
środki pieniężne rv kasie i na rachunkach
-(ż inne środkipieniężne
_(3
inne aktvwa pieniężne
] Inne inł estvcie krótkoterminorye
-(1

2

Na koniec
2011-12

0.00

& NGO

a Bairoszewska

ul. Fittrowa 81 lok,
02,032 Warszawa,

li;"ilfi

i:;i,ln, *,,,o*,,oooo,u"

el./fax !22} 8,25 94

58 t€

/l|l1ą[u-l"6r',1.,^
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Bilans

PASYwA
|+A

Poz.

Na koniec

Nazwa pozycji

2017-12

nłdrr,lżkłrvartościsprzedaż1, (rvartościemisljnej) nad

Na koniec ub. roku
2017-01-06

0,00

l

0,00

0J0

kanitał {fundusz) z aktualizacii
Pozostałe kapitałv (fundusze) rezerwowe, w
k (strata) z lat ubi
netto
odpisv z zv§ku netto w

0,00
0.00
0,00

71.772,63

roku obrotowego (wielkość u

ia i rezerwy na zobowiązania

0,00

w których jednostkł posiada zaangażowanie

w

I

z 6Ąułu emisil dłużnychpapierów rłartościowy,ch

7,59|.4l
z §,tLiłLl dosta\\ l usłu.g. o okrcsje

Z,obowiązanił wobec pozostaĘ,ch jednosteĘ w których jednostka posiada
w okresie wyrnagalności

z Ętułu emisi i dłużnvchpapierólv wańościorłryc
,tułu

dosnu i usług. o okresie rrr

zaliczki otrzvtlatre na dostarrv i
z qłułupodatkórr,, ceł_ ubezpieczeń społecznvclr i zdrorvotrr.vch oraz intrvclr

0,00

Druk. 2017

1

2 31 Sage Syrnfonia 2,0 Finanse i Księgowośc 201 8

strona 3 ostatnia

02-032 War§lawa, ul. Filtrowa 81 lok,37
NlP: 542-211-56,27, REGON: 200048615

,t /łaxl22\82594 58.

lel kom (ł48J 512,386,25Ą

/,

hwr,

t

ł

[t]r^'

Ft,NDA('.IA .ĄLBER'I;\ SCl lWFll'Zl--ItA
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NIP 70l070j681

ROKI 2017
] l i-l

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

przychody z działalnościstatutowei nieodpłatnei
Przychody z działalnościstatutowej odpłatnei
przvchodv z działalnościsospodarczei
pozostałe przvchodv określone statutem

I

Il
III

Iv

lII

lv

pozostałe kosztv statutowe

Zysk (strata) na dzialalności (A-B)

IIl
IV

V
vI

F

IV

98.839,16
2.620,32
27.689,46

37.486.5l
433,00
30.609,87
0,00

72.046,42

33,87

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Il

Aktualizacia wartości aktywów niefinansowych

III

Inne koszty operacyine
Rozliczenie zespołu "4"

IV

I
I

Zvsk (strata) na dzialalności operacyinei (E+F-G)
przychody finansowe
l

Dvwidendv i udziałv w zvskach. w tym:

od icdnostek porviązanvch, rv tvm:
a)
lv któn,ch 1edrrostka posiada zaangazorłante rł kapitale
a)

lł których

0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00

0,00
0,00

33,87

0.00

0,00

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

0.00
0,00
0,00
0,00

72.080,29
0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00

Od iednostek pozostalych, w tym:

2

0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

Pozostałe kosztv operacyine
I

jednostka posiada zaangażowanie \\ kaplta]e

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

Il

Odsetki. w tym:

0,00

lll

0,00

0,00

Zvsk z tvtulu rozchodu aktvwów finansow}ch, lv tym:

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

IV

V

od iednostek poł,iazanych

l

II

IlI

Iv

w iednostkach oowiazanvch

Aktualizacia wartościaktywów

fi

Inne

150,66

0,00

Odsetki, w tym:

0,00

0,00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0.00

dla iednostek powiazanvch

l

0"00

0,00

nansowych

kosztv finansowe

I

M

l70.885,58

Zvsk z tvtułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacie
Aktualizacia wartości aktywów niefi nansowych
Inne przychody operacyine

II
III

N

0.00
0,00
0,00
0,00

Zysk (strata) na działalności(C-D)
Pozostałe przvchody operacyi ne

I

K
L

0,00

80.870,ó7
0,00
0,00
0,00

Zuży cie materialólv i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty

II

J

80.870,67

Amortvzacia

I

H

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

koszty zarządu

D

G

0,00

0,00
0,00
0,00
251,756,25

Koszty działalnościstatutowei nieodplatnei
Koszty działalnościstatutowe.j odpłatnej
Koszty dzialalności gospodarczei

ll

E

251.756,25

koszty działalnościi zrównane z nimi:

I

C

Rok ubiegły

ż0l7-1ż

przychodv netto z działalnościi zrównane z nimi;

A

B

Na koniec

Nazwa pozycji

Poz,

0,00

w iednostkach powiązanvch

0,00
150,66

Aktualizacia wartości aktywów finansowych
Inne

Zysk (strata) brutto (H+I-J)
podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zysku (zwiekszenia straty)
Zvsk (strata) netto (K-L-M)

ALASTIR RACHUNKOWOŚC
oruk:2017-12-31 Sage Symfonia 2,0 Finanse i Księgowośc 2018

71.929,63

l57.00
0o00

71.772,63

& NGO

Kata rzyn a Baj raszewska
02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 81 lok.37
NlP: 542-2t1-56-27, REGON: 20@48615
"l ./lax 12?} 825 C4 98 l€l kom 1+48] 512-386-254

0,00
0,00

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

Strol]a ] ostalnia

[* ^r
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Dodatkowe informacje i objaśnieniasprawozd^nia za 20t7 rok.

FUNIDACJA ALBERTA SCHWAITZERA
l.
1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartoŚci
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierajqcy stan tych
akrynuow na poczqtek roku obrotowego, nłiększenia i zmniejszenia z Ętułu: ahualizacji
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla
majqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacj i lub umorzenia.
Zmiany w stanie środków trwałych na dziei3l.I2.2017 r.:

nazwa

wartość

zwiększenie
(nabycie)

początkowa

lnne środkitrwałe

0,00 zł

Wyposażenie biura Królowej Aldony 11/4

0,00 zł

zmniejszenie
(zbycie)

stan na
koniec roku

39 304,65 zł

0,00 zł

39 304,65 zł

39 304,65 zł

0,00 zł

39 304,65 zł

Umorzenie środkówtrwałych i WNIP nadzięń3I.12.20|7 r.:

nazwa

umorzenie stan
na początek roku
-

umorzenie
środków
trwaĘch i
WNlP

umorzenie - stan
na koniec roku

lnne środki trwałe

0,00 zł

2620,32 zł

2620,32 zł

Wyposazenie biura Królowej Aldony 11/4

0,00 zł

2620,32 zł

ż620,32 zl

2) h,uotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujqcych wartośćaktywów
trwaĘch odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych.
Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących
oraz hłotę wartoŚci .fir*y, a takze
w clrt. 33 ust. 3 oraz art, 44b
odpowiednio
określonego
ich
odpisywania,
wyjaśnienie okresu

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych
ust. ]0.

Jednostka nie prowad zlła pr ac rozwoj owych
4) wartośc gruntów uzytkowanych wieczyście.

Jednostka nie posiadała gruntów w uzytkowaniu wieczystym

W,
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51 |'arto,Śc nieamorr1;:()ll,utTc,h lub nieumarzan))ch
tlzyllctl1),,ch nu podstull,ie untóy, nttjnlu. dzierzav,1,

i

przez jednos,tkę ,środkrhrtnrult,c,h,
iilll1.,clt tłlnólr, v ty,m : h,lułu tlmólr

lea,singu,^

Fundacja Albeta Sclrrł,eitzera uzltkuje lokal na podstlrrrie Lll1lo\\\-najmu, Miesięcznr
czynsz r,rl,nosi 3 100.00 zł
61 liczbę oroz\l,ul,tośćptlsiadcuryc,h pupieróv, l.ral,|ośc,;clłr7,ch lub pralr, \,t).,t11 §rjatlecty,
tłdziałolrych. zunlienny,ch clluznl c,ll 1lctpieróu, v,arlo,icicll1,1,ch. v,a1,1,ttntóy, i opc,ii. :(
v,skazaniełn pra1|, .j cłkie p1,4,znttl c1 :

Na dzień bilansorr,r-. iednostka nie polr,iadała palliero,ił, rł,artościor,r-,vchi innvch prarł
maj ątkou 1,ch o podobnr nr charakterze.

71 tlane o odpisach aktuulizLtjclt,yclt :yttr!(lśćnalezno,śc,', ze v,skazartienl stanu na poczqtek
na koniec roht
obrotou,ego,

rtlku obrrltov,egcl, zll,iększerliucll. vykol,:1;slaniu. rozv,iqzuniu i slanie

W okresie objetl,rn sprarł,ozdanietn. jednostka nie dokonała odpisóri aktualizujercl ch.
81 dane o s,truktul,ze wlcłsllo,ścikapitalu podstav,oll:ego oraz liczbie
U b.S kr,v' b cl l,t' u n 1, c h a kc l i. lt, t), |t1 up r 4,\1, i l e,f ow a ny h ;

,S

i

l,cu,tclści nominalrle.f

c,

Nie

dot.vcz1,.

91 ,ltan na poczqrek roku clbl,tllov,ego, zll,iększenia i v,ylĘorzvslttnie oraz stcłn ktlncoy,v
kapitałów (/undu.szy) zapa,sollt,ch, ,orn,,rl,6łrych ora:: kapitału (t'Lnclusztt1 z uklualizctc,ji
ll1;cen!, o ile jednclslka nie spol,zcltlztt ze,ytav,ienia znlian v,kapitale tfitnńtsztt) vlusnyllt;
stan na 070,00

zwiekszenie
4 100,00

0,00

0,00

0,00

7I77ż,63 zł

0,00

75 87ż,63 zł

O7-20L7 r.
I

ll

lll
lV

V
Vl

Kapitał podstawowy

zmniejszenia

stan na 3112-2aL7 r.
4 1i]0,00

Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji
Wyceny
Pozostałe kapitały

rezerwowe
Zysk (strata) z lat

ubieełvch
Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto
w ciągu roku
Vll
obrotowego (wielkość
ujemna)
Razem
Kapitał

0,00

0,00
71,7-]2,63 zł

0,00

75 872,63 zl

l01 p1,optlzl,cie co tlo s;posclbtt patl:ialu z1,,sku ltth pokl,,vciu,\,/rur1) zcł rtlk rlhrotolt,l,;

,

Ą[,\-

Sprawozdanie finansowe za okres odO7-Q7-20L] do 31,-L2-ż017

Zysk Bilansowy w kwocie 7| 772,63 zł
uchwałą.

- FUNDACJA ALBERTA SCHWE|TZERA

zostanie rozliczony zgodnie

z

podjętą

11) dane ostanie rezerl| według celu ich utworzenia napoczqtek roktl obrotowego,
zy,iększeniach, wykorzystaniu, ronł,iqzaniu i stanie końcov,ym
;

W roku objęt_vm sprawozdaniem. jednostka nte zawiązvlł,ała rezerw,.

l2) podział zobo.-iqzań cllugoterrirly,ych v,edług pozyc.ji biląnstt opozostałym od dnia
bilansowego, przeu,idywanym umowq, okresiespłaty,
a1

do

l rohl,
nie posiada

b.l

pov,yzej ] roku do 3 lat,
nie posiada

c)

poll,yżęi 3 do 5 lat,
nie posiada

d) pov,yżej 5 lat;

nie posiada

13) łqcznq hłotę zobowiqzań zabezpieczonych
charakreru

i

.formy tych zabezpieczeń

na

łnaiqtktt iednostki

ze

w,skazaniem

:

Na dzień bilansowy na majątku Jednostki nie dokonano zabezpieczeń.
v,ykaz istolnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokreroylych, w tym hłotę
czynnych rozliczeń międzyokrerOy,ych kosztów stanowiqcych róznicę między wartościq
otrzymanych./inansov,ych skladnikóu,akĘ,wóv,a zobowiqzaniem zapłaQ za nie:

l4)

Na dzień bilansowy jednostka posiada cz,vnne rozltczenia międzyokresowe kosztów w
kwocie 2180,34 zł stanowiące koszty domen. prenumerat oraz polis
ubezpieczeni owl,ch prz.v padapc e na kol ej ne okre sy rozli czeniowe.

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów w krł,ocie 1153.98 zł stanowią koszty
obsługi rachunkowej oraz usług telekomunikac,vjnych dotyczące roku 2017 a
zafakturowane

w-

roku 201 8.

składnik aktyu,óu, lub pusyw jlal .iest w-ykazywany u, ll,ięcej niż jednej
pozycji bilansu,.jego powiqzanie między tymi poz,vcjalni; dotyczy ro w szczególności podziału
należnościi zobov,iqzań na częśćdługoterminov,q i krótkotet.nlinolrq:

l5)

w trlrzypadku gd1,

Na dzień bilansowy, Jednostka nie posiada aktywów lub pasywów wykazywanych w
więcej niz jednej pozycji bilansu.

Sprawozdanie finansowe za okres od07-07-2017 do31,7ż-2OI]
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l6) łqcznq rcwĄ-otę zoboy]iqzań u,arunkoy,ych, w tym rownież udzielonych przez jednostkę
g)Ą:arancji i poręczeń. takze wekslov,ych. nielrykazanych v, bilansie. ze y,skazaniem
zobowiqzań zabezpieczonych na majqtku jednosrki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:
odrębnie ncłleżywykazac in/brmacje dotyczqce zobowiclzań warunkowych v,zakresie
emerytur i podobnych śv,iadczen oraz v,obec jednostek powiqzanych ltlb stowarzyszony,ch;

Na dzień bilansowy, Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych

l7)

przypadku gdy skladniki akryn*ów niebędqce instrumentąmi finansowymi sq wyceniane
w edług v, arto ści go dziw ej.
w

Nie dotyczy. jednostka nie wycenia instrumentów ltnansowych w waftościgodziwej.
2.

strukturę rzeczov]q (rodzaje clziałalności)i terytorialnq (rynki geograJiczne) przychodółr
netto ze sprzedazy lov,aróv, i produktów^. l,y zalcresie, v, jclkim te rodzaje i rynki istotnie rózniq
się od siebie, z uluzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktóv, i śyyiadczenia tlslug;
1.1

W roku 2017 jednostka nie prowadziła sprzedaży towarów i produktów.

przypadktł jednostek, które sporzqdzajq rachunek zyskóvł, i strat y,v;ariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytl,vorzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach

2)

w

rodzajowych:
a) amorlyzacji.

Koszty amortyzacji w roku 2017 wynoszą:2620,32 zł
b) zuzycia materiałóv, i energii,

Koszty zużycia materiałów i energii w roku

201 7 wyno szą:

29 453,04 zł

c) usług obcych,

Koszty usług obcych w roku 2017 wynoszą: 41 255,|2 zł
d)

podatków i opłat,

Koszty podatkórł, i opłat w-roku 2017 wynoszą: 433.00 zł
e) v,ynagrodzeń,

Koszty wynagrodzeń w roku 20l7 rłynoszą: 83 94I,ż7 zł
J) ubezpieczeń i inrych śy,iądczeń, v, tym elnerytalnych,

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w ro,ku 2017 wynoszą: 19 2]5,63 zł
g)

pozostałych koszt ach rodzaj owych
"

W,
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Pozostałe koszty rodzajowe w roku 2017 wynoszą:2 ]31,5l zł
3) 1ł1,561ro3ć i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujqcych środkitrv,ałe:

Na dzień bilansowy Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących środkitrwałe.
4) wysokośćodpisów aktualizujących wartośćzapasów:

Na dzień bilansowy Jednostka nie posiadała zapasów.

5)

inJbrmacje

o

przychodach. kosztach

1 y,ynikach działalnościzaniechanej

w roku

obrotov,ym lub przev,idzianej do zaniechania y, roku nasrępnym:

W

okresie objętym sprawozdaniem, Jednostka nie zantechała

zaniechania działalności.

6) rozliczenie róznicy połniędzy podstawq

i nie

przewiduje

opodatkou,ania podatkiem dochodowym a

wynikiem.finansowym (zyskiem, stratq) brulto;
Przychody bilansowe ogółem

25L79O,L2zł

Przychody podatkowe ogółem

25L890,12zł

Koszty bilansowe ogółem
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów

l7O 860,67 zł
2199,65 zl

Dochód podatkowy

74229,28zł

W tym przychody/dochody zwolnione z
arL.17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
1,5.02.1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych

74 229,28 zł

7) koszt vĄ)yrworzenią środków trwałych w budowie, w llm odsetki oraz różnice kursowe, które
pou,iększyły koszt v,llworzenia środków tl,wałych v, budov,ie w roku obrotowym:

W roku objętym sprawozdaniem, jednostka nie poniosła wydatków na wytworzenie
środków trwałych będących na dzięń bilansowy w budowie.

8) odsetki

oraz róznice kursowe, które powiększyĘ cenę nabycia towaróvl
wytworzenia produktów w roku obrotowym;

lub

koszt

Nie dotyczy
poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe akfua
trwałe; odrębnie nalezy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,'
9)

Jednostka w roku objętym sprawozdaniem nie poniosła wydatkóu, na niefinansowe
aktywa trwałe. Nie planuje również ponosić w roku kolejnym

\ur
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l01 hrotę i charakter poszczególn.vch poł,cji prł."chodoll, lub kosztów
lt, cu, t o śc

i l ub

kt ór

o

l1lcl)r)c:{inej

e v r- s l qp i ł1: i łtcl, d a rt t u l rl i ę.

W roktr objętl,m spla\\ozdanieln. nie rł-l-stąpiłr,przl-chLod1,lrib koszt1 o nadzrłłczajnej
rvafiościoraz nie rł,1,stąpił1 incl,dentalnie.
3. Dlu pozl,cfi spruu,o:clctnict .finull.stlwego, ||,/-razon),ch v, v,ulutctc,h obcl,ch
ckl ich

-

ktrsv prry,|ęte

y:l)c€t1l,.

Na dzień bilansorł1 jedrrostka nie posiadała poz,,,cji bilanslr \\rvl,azonvclł rv rr,alutach
obcvch.

4. Objaśnieniestruklu,l, ś1,oc{krnr pienięznych pr.zyjęrl,ch clo rachunkll przepłyl,óy,
pienięznych, a w pl,zlpudku gcil, ruc,hultek przeplllt,óv, 7.1ienięzn),ch sporzqdzonl; f e.sl metoclc1
bezpośreclniq, cltlclulko:ro nulezy trlrzecl.stctlł,ic uzgodni,:nie przepl,v-lrrił pienięznl,clh netto
z działtłlnclściclperclc1,1nej, s:pol,:cltlzone me toclc1 pośrednic1: v przl,pctdkt róznic pc,mięt.lz1.,
zmiananli stanu niekrórl,ch pozl.c;li v bilun,sie oraz zmiunruni tl,ch .sanll,ch pozl,cfi ll,l,kt.t:ctlt1,1lti
w rctchttnktt przepł1,1lóll, piellięzlll,cll. nctlezl,wyla,śłlićich przl,czyn1,,
Nie

doty,cz1,. .Iednostka nie sporządza rachurrku przepł,\,rvórł, pienięzn1,.ch,

5. Inftlrmacie o.

l1 churakterze i c,eltt gosprldul,c,:1,1,1l :ctll,ctl,t1,,c1,1 przez.,ieclntlstkę tlmóll, nietnrzględnion1.,c.h
v bilansie v,zak,esie niezbęclnl,nt do ocen3.,ich v,płylru nu sy,-tLlclcfę mcjcltkolrq,.fillansolrc1 i
v y n i 1, .6,r r,r s, olr1,

f e

d n o.s t ki

;

bilansorv1, a także na dzień sporządzer.ia sprarvozdanta 1inansorr,ego"
Jednostka nie jest strona uillo\\ł:, które są nieuu,zględnione ,nł, bilansie.

Na dzień

21 tran,sakc.jach firraz z ich ldrrllanti1 zawarlycll. pr:ez leclll,,l.stkę na innl,c,h v,ctl,tmkttch ni:
ryllkolre:e stronułlii polriqzantnti, 1ll,:e: które roztullie się pr:tlmiotl,poll,ittzane ztlefiniolrctne
w mieclzl,ncłroclolrl,c,h ,slttntlartluc,h rttclltlnkov,ości prz.1,,lętl,ch zgoclnie z rozp()rz(,!tt].zenienl
([I'E1 nr 1606,2002 Pcu,lanlertttt Eu1,opejskiego i Racll, , dnict ]9 lipcct 20()2 r. w s1ll,arie
.sto,1cl|anil mięcizt,llaroclrnl,clt slctnt]urdólr rac,httrtkol:,o.śc,i, v,ruz z inforntac:ittnli
okreŚlctfclc,ynli chul,ukter zlriu:ku :e stronumi polt,itłzan:.,lłti ol,tłz inntnti infbrniatjumi
dotyc,zclcynli lran,sakcfi niezbętrtry,mi c]lu łozttłnienia ich vpł,wru ncl s:t,tuac,ię tllctfc,ttkolrc,t,
.fillcłllsolrq i w,vnik.finan,solr1,.f eclno.slki. In/trmctcie dot,v-c:,clce ]lclszc,:ególnych rrcns(tkcji utogc1
byc zgl,u1lolrune vec{lug ich rotlzctf u. z v1,1qtkienl pr:t,paclht, gd|, ill/orłllttt.;f e 1l(l teIILI!
1lclszczególn7,ch lrtln,sukcji sq łlie:będne c{la ()cen): ir,11 y,plyu,u l1cl s)tltu(,ię nlcjcrtkou,ct,
vn i k .fi n cł n,s ol t,1, .f e cl o,\ l k i,
.f i n a n s clll, c1 i
11

1.1,

Jećlnostka rrie .iest ."ł, żaden sposob pclwiązana
NISR 24.
31

z

innr.nri jednostkami rv rozunrieniu

przecięlny,1tt ll, roku obro!olrynt :ulrudnienit.t, z potlzialent

Przeciętne miesieczlle rrl-tlagrodzenie rł, okresie
(pracou

nicl

unnl,słorl

nat
0-,'

grup), zttl1,odlll,e.

-I2l20I7 rłł,nosiło3.6tj
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1) wynagrodzeniach, łqcznie z wynagrodzeniem z zysku, v)ypłaconych lub naleznych osobom
wchodzqcym y,skład or7anów zarzqdza.jqcych, nadzorujqcych albo administrujqcych spółek
handlov,ych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiqzaniach
wynika.iqcych z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych
organóu, lub zobou,iqzaniach zaciqgniętych u, an,iqzku z Qmi emeryturami, ze wskazaniem
h,vol! ogólem dla każdej kategorii organu,,

nie

Jednostka

zarządzających.

wypłacała wynagrodzeń osobom wchodzącym

w skład organów

5) bwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym chąrakterze udzielonych
osobom v,chodzqcym w skład organów zclrzqdzajqcych, nadzorujqcych i administrujqcych

.iednostki, ze v,skazaniem ich głównych warunkóy,. w*ysokości oprocentov,ania oraz wszelkich
kwor spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiqzań zaciqgniętych w ich
imieniu Ętilem gu-arancji i poręczeń wszelkiego rodzaiu, ze y,skazaniem kv,oty ogółem dla
kclzdego z Ęch organóu,:

W roku objętym sprawozdaniem, Jednostka nie udzieliła zaliczek, kredyów, pożyczek
świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład
org anów zar ządzaj ącyc h, nadzoruj ąc ych i admini struj ących J edno stki

i

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu ttpravlnionego do badania sprawozdań
,finansowych, wyplaconym lub naleznym za rok obrotoll,y.
Sprawozdanie finansowe
przez bie głe go rewi denta.

za rok 2017 Fundacji Alberta Schweitzera nie podlega badaniu

6.

l)

informacje

przychodach

i

koszrach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszonych w roku rlbrotowym na kapitał fundusz) v,lasny z podaniem ich bwot i rodzaju;
o

Nie wystąpiły.

2)

infbrmacje

istotnych zdarzeniach,

jakie nastqpiły po dniu bilansowym,

a
nieuv,zględnionych v: sprawozdaniu ./inansou,ym oraz o ię|1 y,płyu,ie na sytuację majqtkowq,
o

,finans ow q or az wynik.finans ou,y j edno s tki,,

Nie wystąpiły
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,
jezeli wywierajq one istotny wpłw, na syluac.ię majqtkowq, finansowq i
y,ynik ./inansov,y jednostki, ich przyczyny i spou,odowaftQ zmianami kvlot? wyniku
.finansou,e51o oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu
u, tym metod v)yceny,

,s

p

o rz

qdz

an

i

a spr aw

oz

dani

a .fi n ans ow

e

go

w

r

az z

p o dani

e

m

j ej pr zyc zyny,,

Nie dokonano

1)

inJbrmacje liczbowe, wraz z w-y.jaśnieniem, zapeu,niaiqce poróu,nywalność danych

sprav,ozdania.finansowego

zą rok poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy,

\rr-
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Nie dotyczy
7.

l) informacje

o wspólnych przedsięlĄ,zięciach, które nie podlegajq konsolidacjj, y:

lyt11:

a) nazu,ie, zakresie działalnościv,spólnego przedsięlĄłzięcia,
b)

pr

ntou,ym tłdzi ale,

o ce

c) częściwspolnie kontrolowanych rzeczowych sHadników aktywów trwałych orąz yt,artości
ni emat er

d)
,r
e

)

ialny ch i pr

av, ny c h.

zobov,iqzaniach zaciqgniętych na potrzeby przedsięv,zięcia lttb zakupu użyv,anych

r, 2 gylych
cz

ę

śc

i

kł adni

s

zob

ków aktyw óv, rw ały c h,
t

ow i qz ttń w spó

ln

ie

z ctc i q

gn

i

ę ty c

h,

f) przychodach ttzyskanych ze v,spólnego przedsięv,zięcitt i kosztach z nimi n,iqzanych,

g) zobou,iqzaniach v,arunkoy,),ch i inluesry^cyjnych doryczqcych v,spólnego przedsięv,zięcia;

Jednostka

w roku

przedsięwzięciach.

2) inJbrmacje o transakcjach

objętym sprawozdaniem nie brała udziału we wspólnych
z

jeclnostkami poll,iqzanymi;

W roku objętym sprawozdaniem, Jednostka nie była powiązana z inn5,mi podnriotami.

3) v,ykaz spółek (nazu,a. siedziba). v, których .iednostkn posiada zaangażowanie v, kapitale
lub 20% w ogólnej liczbie głosólł u,organie stanowiqcym spółki: wykaz ten pov,inien
ząwierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania vl kapitale oraz 0 it*\^ocie
kapitału v,łasnego i zysku lub stracie netto Ęch spółek ztl ostatni rok obrotoll,y:

W roku objętym sprarł,ozdaniem, Jednostka nie posiadała zaangażowania w kapitale

irrnych podmiotów

jeżeli jednostka nie sporzcldza skonsolidov,anego sprawozdania .finansowego, korzl,stajclc
ze n1,olnienia lub y,1,łqczeń, informacie o;
1)

prawnej wraz z danymi uzasadniajqcymi odstqpienie od konsolidacji.

a) podstawie

i

siedzibie jednostki sporzqdzajqcej skon,solidowane spraluozdanie finctnsov,e
na wyzszym szczeblu gl"Ltpy kapitalov,ej oraz miejscu jego publikacji.

b) nazwie

c) podsta,,-()y,ych y,skaźnikach ekonomiczno-finansou,ych, charakteryzujqcych dziąłąlność
jednostek pov,iqzan);ch u, danym i ubiegl1,,m roku obrotołl,ym. takich jak:
-

przychody netto :e sprzedazy produktóly, tov,aróu, i materiałótĄ; oraz przychody.fina,nsou,e,

Lo,
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- wynik finansowy netto oraz kwota kapirału (funduszu) u,lasnego, z podziałem na grupy,
- ylartośćaklyv,óu,,
-

przecięlne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (lo,ajou,ych czy międzynarodowych)

przez

.j

edno s tki pow iqzane

;

Nie dotyczy
5) informacje o:

a) nazu,ie

i

b) nazwie

i

siedzibie jednostki sporzqdzajqcej skonsolidowane sprawozdanie .finansowe
na najwyzszym szczeblu grupy kapitałowej, v, które.j skład y,chodzi spólka jako jednostka
zalezna. oraz miejscu. w którym sprawozdrlnie to.jest dostępne.
siedzibie jednostki sporzqdzajqcei skonsolidov,ane sprawozdanie .finansowe
na najniższynl szczebltł grupy kapitałov,ej, v, skład której v,chodzi spółka jako
^iednostka
zalezna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,,
Nie dotyczy
6) nazwę, adres siedziby zarzqdu lub siedziby statutowei jednostki oraz.formę prawnq każdej
z.f
o

ednostek, których dana jednostka

dpov, ie dzi

a l no ść

jesl

v,spólnikiem ponoszqcym nieograniczonq

maj qt kou, q.

Nie dotyczy

8.

W przypadku sprawozdania .finansowego sporzqdzonego

nastqpiło połqczenie:
l)

za okres,

w

ciqgu którego

,ieżeli połqczenie zostało rozliczone metodq nabycia:

a) /irmę i opis przedmiottl działąlnościspółki przeiętej.

b) liczbę, wąrtośćnominalnq i rodzai udziałów (akcji) vlyemitovlanych w celu połqczenia,

c) cenę przel'ęcia, u)arrośćaky,ów nefto według wartości godziwej spółki przejęlej na dzień
połqczenia. wartość.firmylub Ęemnq wartość.firmyi opis zasad jei amorĘzacji;
2).jeżeli połqczenie zostało rozliczone metodq łqczenia udziałóv,:

a)./irmy i opis przedmiotu działalnościspółek, które v,wyniku połqczenia zostały wylrreślone
z reiestru,
b) liczbę, v,artośćnominalnq i rodzai udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połqczenia,

\re
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połqczonych społek za
'ktorego l,t,łasnych
przychody i koszty. 4lski i slraty oraz zmiany w kapitałach
nastqpiło połqczenie, ,:]o dnia
okres od poczqtku roku obro-toll,ego, 1,1,ciqgu
połclczenia.
c)

Nie wystąpiło

g. w przypadku lĄ,ystępov,ania niepevrności co do możlilą,ościkontynttoll,ania działtllności,
u,ystęptlje, orązy,skaza;nie, czy
opis Ęch niepev,ności-oro, stllierdzenie, że taka niepev,ność
informacja pot,,inna zav,ierać
,'pr:,ororrloniL .finansov,e zarl1era korekty z Ęm zv,iqzane;
jednostkę działan majqcych na celtt
róll,niez opis poclejmclwanych bqdź planówanych przez
eliminacj ę niepew no ści.

Na dzień sporządzenia spraw,ozdania finansowego nie są znanę żadne okoliczności
mogące mióć wpływ na zagrożenie kontynu acjt działa|ności.

10.

na

wPłYnqĆ
Inne inJilrnlac.ie niż w,v-nlienione pott,yzej. jeżeli mogłyby ul istotn! sPosob

o c

enę sytua cj i

m aj ql

kow ej i .finan s ow ej or az wynik finans owy,j

e

dno st ki.

Nie wystąpiły.
l 1. Informacja o nabyciu udziąłów u,łasnych,

W roku obrotow,ynr nie nabvto udziałów własnyclr,

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania:

WW-

Itdt
*Ęffi;l;Hi
nr,O32 Warsz1),;

& NGo

i,n fi#*;,x^

]io ,o',"''':-i ",

)i\t,-

zatwierdził:

Sporządził:

WoSc

4^!JĄ.

M*
ul.

Klólowcj Aldony rr m4
o3-9:8 Włrrrawr

NlP,701070,68r

,

10

