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Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa)
w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Pandemia nie 
wpłynęła na przychody w roku 2020, ze względu na główne źródła przychodów (1% p.o.o.f. za 
rok podatkowy 2019 oraz grant od Wikimedia Foundation na lata 2020-2021). 
Ograniczenia w poruszaniu się i organizacji imprez, związane z pandemią, spowodowały 
jendak konieczność odwołania większości planowanych imprez, spotkań i konferencji. Środki 
przeznaczone na odwołane wydarzenia zostały spożytkowane na inne inicjatywy w ramach 
realizacji celów statutowych.
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Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego. W świetle powyższego stanu faktycznego dla celów niniejszych ustaleń, podlega 
następującym przepisom prawa:
a). Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2261)
b). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz. U. 2020 poz. 1057)
c). Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217)
d). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 
2020r. poz.1406, 1492, 1565, 2122, 2123, 2023, z 2021r. poz. 11, 255).
Stowarzyszenie zobowiązane jest stosować określone ustawą zasady rachunkowości, 
rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zarząd 
ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu 
nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z 
wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury –
zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inna osobę 
powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować 
w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 
gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania 
sprawozdań  finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i 
pasywów należy ująć w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach 
rachunkowych. 

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy 
o rachunkowości.

Amortyzacja i umorzenie - Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowego majątku 
trwałego są wyceniane według ceny nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. 
Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania według metody 
liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 
stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
w przypadku środków nabytych przed 31 grudnia 1999 r. oraz w przypadku środków trwałych 
nabytych po tej dacie zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 15 lutego 19992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmiany w ustawie 
z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. nr 
141, poz. 1179)

Materiały - Materiały biurowe i gospodarcze księguje sie pod datą zakupu w koszty zużycia 
materiałów.

Towary - Nie wystąpiły.

Środki pieniężne - Składają się ze środków pieniężnych w banku i kasie . Środki pieniężne 
wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są 
według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego.

Zobowiązania i należnośći - Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 
jeśli zachodzi taka konieczność. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których można w sposób wiarygodny 
oszacować.
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Zgodnie z postanowieniami art.4 ust.3 pkt 4 i ust. 5 oraz art. 10 ust.1, pkt 2, a także rozdziału 4 
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustala się następujące metody wyceny 
aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły, nie rzadziej niż na koniec roku 
obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie 
możliwości dalszej kontynuacji działalności stowarzyszenia:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów - są to składniki majątku o wartości 
początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, 
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 
ekonomicznej użyteczności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen 
nabycia. 
Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.  
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 
rodzajów. 
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Uznanie przychodów:
Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze 
źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki 
statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży 
składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Uznanie przychodu z 
tytułu dotacji i subwencji następuje w chwili wpływu na rachunek bankowy jednostki - metodą 
kasową, pozostałych przychodów uznanie następuje metodą memoriałową. Na koniec roku, 
stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów, jednostka uznaje przychody z dotacji, 
jedynie do wysokości poniesionych kosztów. Różnica jest ujmowana na rozliczeniu 
międzyokresowym przychodów.

Przychody ze sprzedaży w działalności odpłatnej stanowi wartość sprzedanych towarów i 
usług oraz przychody z działalności statutowej.

Uznanie kosztów
Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do 
przychodów w okresie, którego one dotyczą. Koszty dotyczące realizacji projektów, na które 
jednostka otrzymuje dotację są uznawane w ciągu roku metodą kasową tj. w momencie ich 
zapłaty, natomiast na koniec roku są uznawane wszystkie koszty dotyczące danego roku, 
choćby nie były zapłacone zgodnie z zasadą memoriału.

Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zasadą kosztów historycznych, w oparciu 
o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

Stowarzyszenie sporządza:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową.
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Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o 
rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. 
Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami 
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny. Przychody 
obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych 
przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży majątku, przychody 
finansowe, dotacje i subwencje. Na wynik finansowy wpływają ponadto: pozostałe przychody i 
koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki; koszty i przychody finansowe 
z tytułu operacji finansowych.
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STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA 
POLSKA 

31.12.2020

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

1 900 758,81
0,00

8 137,29
1 892 493,70

127,82
0,00

1 503 158,09
5 281,66

0,00
1 370 913,80

126 962,63
397 600,72

0,00
0,00

73 775,00
323 825,72

1 900 758,81

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

1 437 241,22
0,00

6 347,26
1 430 586,96

307,00
0,00

1 376 195,46
5 281,66

0,00
1 203 987,26

166 926,54
61 045,76

0,00
0,00

30 465,34
30 580,42

1 437 241,22

1 900 758,81 1 437 241,22

2020 2019
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STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA 
POLSKA 

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

920 314,10

920 314,10

0,00

0,00
773 954,88

773 954,88

0,00

0,00

146 359,22
0,00

0,00

0,00

0,00
146 359,22

314,08

930,52

2 117,14

20 897,29

126 962,63
0,00

126 962,63

2019

835 201,96

835 201,96

0,00

0,00
677 505,80

677 505,80

0,00

0,00

157 696,16
0,00

0,00

0,00

0,00
157 696,16

7 419,45

928,03

3 153,72

414,76

166 926,54
0,00

166 926,54
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY  

OD 1 STYCZNIA 2020  DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

I. 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego, zwiększenia, 

zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego. 

 

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia 

 
Nazwa grupy składników 

majątku 

Stan na początek 

roku obrotowego 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec roku 

obrotowego 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grunty gr. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i budowle gr. I-II 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maszyny i urządzenia gr. III-VI 6 335,97 0,00 0,00 6 335,97 

Środki transportowe gr. VII 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe środki gr. VIII 1 899,00 0,00 0,00 1 899,00 
Razem wartości niematerialne i 

prawne i środki trwałe 
8 234,97 0,00 0,00 8 234,97 

 

Amortyzacja/Umorzenie 

 

Nazwa grupy 

składników majątku 

Stan na początek 

roku obrotowego 
Amortyzacja Zmniejszenia 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

Wartość netto 

na koniec roku 

obrotowego 

Wartości niematerialne 

i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grunty gr. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i budowle gr. 

I-II 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maszyny i urządzenia 

gr. III-IV 
6 335,97 0,00 0,00 6 335,97 0,00 

Środki transportowe 

gr. VII 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe środki gr. 

VIII 
1 899,00 0,00 0,00 1 899,00 0,0 

Razem wartości 

niematerialne i 

prawne i środki 

trwałe 

8 234,97 0,00 0,00 8 234,97 0,00 

 
 

Zaliczki na środki trwałe w budowie -  nie występują. 

 

2. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu Stowarzyszenia – nie występują. 

 

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków 

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,  

w tym z tytułu umów leasingu – nie występuje.  
 

4. Stowarzyszenie  nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
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5. Fundusze: 

Fundusz statutowy -  5 281,66 zł  

 

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan 

końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych. 

 

Wyszczególnienie  Bilans otwarcia Zwiększeni

a 

Zmniejszenia  Bilans 

zamknięcia 

Fundusz statutowy 5 281,66 0,00 0,00 5 281,66 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 203 987,26 166 926,54 0,00 1 370 913,80 

Zys (strata) netto 166 926,54 126 962,63 166 926,54 126 962,63 

RAZEM 1 376 195,46 293 889,17 166 926,54 1 503 158,09 

 

 

 

 

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koncie roku obrotowego. 

Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw. 

 

 

 

 

 
 

8. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty.  

 

Lp.                      Treść Kwota w złotych 

1. Należności  krótkoterminowe wobec  

podmiotów powiązanych z tego: 

0,00 

- z tytułu dostaw robót i usług 0,00 

2. Należności krótkoterminowe wobec  

podmiotów pozostałych z tego: 
8 137,29 

- z tytułu dostaw i usług  976,32 

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych 

0,00 

- inne 7 160,97 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty. 

 
 

Lp.                      Treść Kwota w złotych 

1. Zobowiązania krótkoterminowe wobec  

podmiotów powiązanych z tego: 

0,00 

- z tytułu dostaw robót i usług 0,00 

-  z tytułu pożyczek 0,00 

2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec  

podmiotów pozostałych z tego: 
73 775,00 

- kredyty i pożyczki 0,00 

- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 

do 12 m – cy 

59 726,76 

- zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 

- z tytułu podatków 13 320,97 

 

- z tytułu wynagrodzeń  0,00 

- inne (pozostałe rozrachunki z pracownikami) 727,27 

-fundusze specjalne 0,00 

3. Zobowiązanie długoterminowe wobec 

podmiotów pozostałych z tego: 
0,00 

- z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 

- inne 0,00 

 

10. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wg załączonej 

tabeli. 

 

Lp. Tytuł 
Stan na początek roku 

obrotowego 

Stan na koniec roku 

obrotowego 

1. Krótkoterminowe rozliczenia czynne 307,00 127,82 

2 Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
30 580,42 323 825,72 

 

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. 

 
Zobowiązania zabezpieczone Stan na początek roku 

obrotowego 

Stan na koniec roku obrotowego 

Kredyty 0,00 0,00 

 

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje  

i poręczenia, także wekslowe.  

Nie występują. 

 

II. 
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1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) 

przychodów. 

 

 

Wyszczególnienie 
Przychody w roku 

2020  

Przychody ze składek członkowskich  4 342,35 

Przychody z darowizn osób fizycznych 31 085,92 

Przychody z darowizn osób prawnych 0,00 

Przychody z 1% 806 550,79 

Przychody dotacji Grant Wiki Science 

Competition 2019 photography 
2 686,74 

Przychody dotacji Grant AGP 53 874,29 

Przychody z dotacji WMF 21 774,01 

Razem 920 314,10 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

Stowarzyszenie nie tworzyło odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 Stowarzyszenie nie tworzyło odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 

4. Wysokość odpisów aktualizujących należności. 

 
Stan na początek 

roku obrotowego 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec roku 

obrotowego 

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

 
 

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym. 

Stowarzyszenie nie zaniechało w roku obrotowym żadnej działalności i nie przewiduje 

zaniechania którejkolwiek z działalności w roku następnym. 

 

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto. 

 

Przychody według rachunku zysków i strat:  

    

Przychody powiększające podstawę opodatkowania:       

- przychody ze składek członkowskich:   4 342,35; 

- przychody z darowizn osób fizycznych:  31 085,92; 

- przychody z 1%:   806 550,79; 

- przychody dotacji Grant Wiki Science Competition 2019 photography: 2 686,74; 

- przychody dotacji Grant AGP : 53 874,29; 

- przychody z dotacji WMF: 21 774,01;  

- pozostałe przychody operacyjne: 314,08; 

- przychody finansowe:   2117,14. 

 

Razem przychody : 922 745,32 PLN.     

 

Razem przychody podatkowe według zeznania CIT: 922 438,24 PLN. 
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Przychody niestanowiące przychodów podatkowych: 307,08. 

 

   

    

Koszty  według rachunku zysków i strat:   

     

Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów: 

- koszty działalności statutowej nieodpłatnej:  773 954,88; 

- pozostałe koszty operacyjne: 930,52;  

- koszty finansowe: 20 897,29 

       

Razem koszty:  795 782,69 PLN.      

                    
 

Razem koszty podatkowe według zeznania CIT: 716 548,14 PLN. 

 

Różnica: 79 234,55 z czego: 

- koszty niepodatkowe: 899,51;    

- koszty z dotacji: 78 335,04. 

 

6. Dane o kosztach 

   Dane o kosztach rodzajowych zostały ujęte w rachunku zysków i strat  sporządzonym  

     w wersji kalkulacyjnej. 

 

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe  

      i pozostałe. 

Nie wystąpiły. 

 

9.  Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

Nie dotyczy. 

 

10. Propozycja przeznaczenia zysku. 

Stowarzyszenie zysk w wysokości 126 962,43 przeznacza na działalność statutową 

nieodpłatną. 

 

III. 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych. 

 

1. Środki pieniężne 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2019 roku Stan na 31.12.2020 roku 

Gotówka w kasie  0,00 0,00 

Środki na rachunkach bankowych  1 430 586,96 1 889 493,90 

Należność z tytułu zapłaty kartą 0,00 0,00 

Inne środki pieniężne 0,00 0,00 

Ogółem 1 430 586,96 1 889 493,90 
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Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływów gotówkowych. 

 

 

 

IV. 

1. 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 dotyczy. 

 

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. 

Nie dotyczy. 

 

3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym. 

 - przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 4,9 osób. 

 

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych 

lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających 

i nadzorujących. 

Stowarzyszenie nie wypłaciło wynagrodzenia dla członków organów zarządzających. 

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych 

osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. 

Nie dotyczy. 

 

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok 

obrotowy. 

Sprawozdanie Stowarzyszenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

V. 

 

 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 

w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 

Nie dotyczy. 

 

 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym,  

a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

 
 Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 

(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 

negatywny wpływ objął wiele krajów. Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na przychody w roku 2020, 

ze względu na ich główne przychodów (1% p.o.o.f. za rok podatkowy 2019 oraz grant od Wikimedia 

Foundation na lata 2020-2021).  

Ograniczenia w poruszaniu się i organizacji imprez, związane z pandemią, spowodowały konieczność 

odwołania większości planowanych imprez, spotkań i konferencji. Środki przeznaczone na odwołane 

wydarzenia zostały spożytkowane na inne inicjatywy w ramach realizacji celów statutowych. 
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3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego, 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. 

 W roku 2020 nie zmieniono zasad polityki rachunkowości, w zakresie metod wyceny  

i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierających istotny wpływ  

na sytuację majątkową, finansową i wyniku finansowego w roku bieżącym. 

 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 - nie wprowadzono zmian w prezentacji danych w sprawozdaniu. 

VI. 

 Informacje na temat połączenia jednostek nie dotyczą. 

 

Łódź, dnia 10.06.2021 roku 
 

Sporządziła:  Monika Kowner  



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego
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