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A, WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018

1. Nazwa, siedziba i adres:
Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Pomagamy z USmiechem"
ul. Grzyski 16,40-560 Katowice

2, Podstawo$? przedmiot dzialalnosci organizacji:
94.99 .Z Dzi^lalnoli. pozostalych organ izacj i czlonkowskich, gdzie indziej n iesklasyfikowana

Fundacia realizuie swo-ie cele w szczeg6lnoSci peplz

. niesieDie pomocydzieciom niepelnosprawnym,

. niesieIie pomocy dzieciom dotknigtym powazny,ni, trudno uleczallymi schorzeniami,

. udzielanie pomocy przy rehabilitacji dzieci,

. udzielanie pomocy szpitalom i plac6wkom medycznym,

. udzielanie pomocy plac6wkom wychowawczym, oswiatowym
iopiekur'lczym,

o podejmowanie i wspieranie dzialari w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
. udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepelnosprawnych i chorych,
. Swiadczenie pomocy finansowej i rz€czowej rodzinom dzieci niepelnosprawnych,
. wsp6mnansowani€ i finansowanie operacji dzieci chorych

i niepelnosprawnych,
. wsp6lfinansowanie i finansowanie operacji os6b dorostych chorych

i niepelnosprawnych.

W ramach prowadzonej dzialalnosci statutowej Fundacja realizuje zadania Poz.vtku Publiczneglo
ws zamieszczoneqo poniiei opisu dzialalnosci zsodnego z PKD.

Fundacja prowadzi nieodplatn4 dzialalnosi pozvtku publiczneqo w zakresie:

l. Pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD

88.99.Z)
2. Dzialalnosi pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD

94.99.2\
3. Pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.2)
4. Pomoc spol€czna z zakwaterowaniem dla os6b w podeszlym wieku i os6b niepelnosprawnych

(PKD 87.30.2)

5. Pomoc spoleczna bez zakwaterowania dla os6b w podeszlym wieku i os6b niepelnosprawnych

(PKD 88.10.2)

6. Pozostala dzialalnoSt w zakresie opieki zdrowohej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD

86.90.8).

Fundacia prowadzi odplatna dzialalno66 poz),tku publicznego w zakresie:

1. Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.8)
2. Dzialalnosd wspomagaj4ca edukacjg (PKD 85.60.2)
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3. Wydawanie gazet (PKD 58.13.2)
4. Wydawanie czasopism i pozostalych periodyk6w (PKD 58.14.2)
5. Pozostala dzialalno66 wydawnicza (PKD 58.19.-Z)

6. Dzialalno66 zwiqzan a z orp;aniz,ici4 tatgbw, wystaw i kongres6w (PKD 82.30.2).

W roku 2018 Fundacja nie prowadzila czynnie dzialalno5ci gospodarczej.

3. Wskazaoie wlasciw€go sqdu prowadz4cego rejestr:
Sqd Rejonowy Katowice Wsch6d w Katowicach Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego

4. Staqstyczny numeridentyfikacyjny:
Regon nr 241351537 adany przez Urz4d Statyso/czny w Katowicach.
Szczeg6lna forma prawna: Fundacja

5. NumerldentyfikacjiPodatkowej:
NIP 6342721't',t7
Nadany przez I Urz4d Skarbowy w Katowicach.

6. Wskazanie okresu trwnnia dzialalnoici organiracji:
Nieograniczony

7. WskazaDie okresu objetego sprawozdaniem fina{sowym:
Od 01.01.2018 do 31.12.2018

8. Zalqczone sprawozdanie finansowe zostalo sporzAdzone prry zaloieniu
kooqnuowania dzialalnosci pnez Fundacje w przyszlosci.
Nie sq nam znane okolicznosci, kt6re wskaz).walyby na istnienie powaznych zagrozeri dla
kontynuowania przez Fundacjg dzialalnosci.

9. Om6wierie pEyj9tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny ak6,w6w i
pas),w6w (takie amortyzacji), pomiaru }rTniku finansowego oraz sposobu sporz{dzania
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustaws pozostawia jednostce prawo
wyborul

Wycena aktvw6w
a) Srodki trwale - wg cen nabycia zmniejszone o amortyzacjg
b) naleznosci kr6tkoterminowe - w kwocie wymagalnej zaplaty i po uwzglgdnieniu rezerw
c) inwesq/cje kr6tkoterminowe - w walucie krajowej wg wartosci nominalnej

wvcena pasvw6w

a) fundusze wlasne - wg wartosci nomi,ralnej
b) zobowiqzania - w kwocie wymagalnej zaplaty

Prz.vj9tonastgpqi4aqzasadyaqarryz wtrwal-ych:
a) jednorazowego odpisu w cigzar koszt6w w momencie wydania do uz]4kowania Srodk6w trwa+ych

o warto6ci poczqtkowej do 3.500,00 zlotych
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b) amo(yzacjg Srodk6w trwalych o wartosci poczqtkowej powyzej 3.500,00 zlotych przy
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w za.lqczniku do Ustawy o podatku
dochodowym od os6b prawnych.

Na wvnik finansowv netto sklada sie:

a) Wynik na dzialalnoSci statutowej,
b) Wynik na dzialalnosci statutowej poz),tku publicznego,
c) Wynik dzialalno6ci gospodarczej,
d) Wynik catoksztahu dzialalnoSci operacyjnej, z uwzglgdnieniem pozostalych kosr6w i

pozostalych przychod6w operacyjnych,
e) Wynik z operacjifinansowych!
f) Wynik z operacji nadzwyczajnych,
g) Obowiqzkowe obci4zenia wyniku finansowego z O4ufu podatku dochodowego od os6b prawnych

i ewentualnie platnoSci z nim zr6wnanych wynikaj4cych z odrgbnych przepis6w.

B. Do.latkotte infomacje i objalnienia do sprawoz.lania Jinansowego za2017rok

1, lnformacj€ i objasnienia do bilansu

1/ Zmi^ny w ci4gu roku obrotowego waftosci 6rodk6w tn alych oraz warrto6ci
niematerialnych i prawnych.

Srodkitrwale Grunty
Budynki, lokale i
obiekty in2ynierii
lqdowej iwodnej

lJrzqdzenia
techniczne i

maszyny

Srodki
transportu

lnne Srodki
trwale

Razem

l. Wart056
poczqtkowa na

Poczqtek roku
obrotowego

000 0,00 0.00 0,00 0,00 000

'1, Zwiekszenia
wa(oSci
poczqtkowej z
tytutu:

0,00 000 000 000 000 0.00

a)aktualizacji 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000
b) zakup6w 000 0,00 0.00 0,00 0,00 000
c) przemieszczef 000 0.00 0,00 0,00 0,00 000

2. Zmnieiszenia
warto5ci
poczqtkowe.i z
tytulu:

000 0,00 0,00 0,00 0,00 000

a) zbycia 0,00 000 0,00 000 0,00 0.00

b) przemieszczef 0,00 000 0,00 000 0,00 0.00

c) likwidacji 0.00 000 0,00 000 0,00 0,00

d) inne 0.00 000 0,00 000 000 0.00

ll. Stan na koniec
roku obrotowego 0,00 000 000 000 000 0,00
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Umorzenie
Srodk6w trwalych Grunty

Budynki, lokale i
obiekty in2ynierii
lEdowej i wodnej

Urzqdzenia
techniczne i

maszyny

Srodki
transportu

Inne
6rodki Razem

L Umorzenie na
Poczqtek roku
obrotowego

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZwiQkszenia
umorzenia z
tvtu[u: 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
a) naliczenia w
ciagu roku 000 000 0.00 0,00 0,00 000
b) przemieszczeh 0.00 000 000 000 000 0.00
2. Zmniejszenia
umorzenia z
tytulu: 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
a) zbycia 000 0.00 0.00 0,00 0.00 000
b) przemieszczei 000 000 000 0,00 0.00 000
c) llkwidacji 000 000 000 000 0.00 000
d) inne 0,00 0,00 000 000 000 000
ll. Stan na koniec
roku obrotowego

0,00 0,00
000 000 000 0.00

Warto6ci niematerialne i prawne lnne waftosci niematerialne i
prawne

l. Wartos6 poczqtkowa na poczqtek roku
obrotowego 0,00
l. ZwiQkszenia wartoSci poczqtkowej z tytulu: 000
a) aktualizacji 000
b)zakup6w 0.00
c) przemie6zczef

0,00
2. Zmniejszenia wartosci poczqtkowej z tytutu: 0,00
a) utworzenia odpisu aktualizujqcego z tytutu
trwalei utraty wartosci 000
b)zbycia 000
c) przemieszczef

0,00
d) likwidacji 0.00
e) inne 0,00
ll. Stan na koniec roku obrotowego 000
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1. Zwiekszenia umorrenia z tytulu: 0,00

a) naliczenia w ciAgu roku 0,00

b) przemieszczei 000

2. Zmniejszenia umorzenia z tytulu: 0,00

al zbycia 000

b) przemieszczed 0,00

c) likwidacji 0,00

d) inne 000

ll. Stan na koniec roku obrotowego 0,0q

2/ Warto66 grunt6w uZytkowanych wieczyscie.

Grunt6w takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadala

3/ Wartos6 niermortyzowanych lub nieumarzanych pn€z iednostke Srodk6w trwatych'

uiywanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w, w tym z tytrlu um6w

leasingu.

Jednostka w okresie sprawozdawcrym nie posiadala Srodk6w tnvalych, uzywanych na podstawie

um6w nqimu, dzierzawy i innych um6w, w tym z q4uhr um6w leasingu.

4/ ZoborviQzania wobec budietu pafstwa lub jednoslek samorzedu terytorialn€go z tytulu

uzyskania prawa wlasnosci budynk6w i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie wystqpowaly zobowiqzania wobec budzetu paistwa lub

jednostek samorzqdu terytorialnego z powyzszych tytul6w.

5/ Informacje dotyczece knpitalu (funduszu) podsta\Yowego, kapitalu (funduszu)

zapasowego, Lpitatu (funduszu) rezerwowego oraz propozycja co do sposobu podzialu

zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczeg6lnienie
Stan na

poczqtek roku
obrotowego

zmiany w ciqgu roku
Stan na koniec

roku obrotowego
zwiekszenia zmniejszenia

Kapital (tundusz)
2.500,00 000 0.00 2 500.00

Kapital (fundusz) zaPasowy 0,00 0.00 0,00 000

KaDital lfundusz) rezerwowv 0,00 000 000 0,00

zvsk (strata) z lat ubieqlvch 104.010 03 21 597 90 0,00 125 607,93

Zvsk (strata) netto 21 597 .94 000 7.289,19 14.308,71

Razem 128 107,93 21 597.90 7.289,19 142 416 64
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6/ - Dnne o stanie rezetw wedlug celu ich utworzenia na pocz4tek roku obrolowego,
zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie koicowym.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rczerw.

7/ Dane o odpisach aktualizujqcych warto66 naleinosci, ze wskazaniem stanu na poczAtek
roku obrotowego, zwigkszeniach, $Tkorzystaniu, rozwi4zaniu i stanie na koniec roku
obrotow€go,

Wyszcze96lnienie Stan na poczqtek roku Stan na koniec roku
obrotolvego

Odpisy aktualizujAce
rvartosd naleinoSci 0.00 0,00

8/ Podzial zobowiQzai rv€dlug pozycji bitansu o pozostalym od dnia bilnrsowego,
przewidFvanym umow4, okresie splaty:

9/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i bierrych rozticzeii migdzyokresowych:

Czynne rozliczenia migd2yokresowe koszt6w przedstawiajg koszty, kt6re musz4 by6 poniesione
w zwiqzku z realizacj4 zadaf OPP - I %.

W okresie sprawozdawczym nie wystqpily bieme rozliczenia migdzyokresowe koszt6w.
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Wyszczeg6lnienie zobowiqzaf
Stan na

poczEtek roku
zmiany w ciqgu roku Stan na koniec

roku obrotowegozwiekszenia zmniejszenia

l. Zobowiqzania dtugolerminowe,
0,00 0.00 0,00 0.00

1. do l roku 000 0,00 000 0,00
2. poryiei l roku do 3 lat 000 0.00 0,00 0.00
3. powy2ei 3 roku do 5 lat 0,00 000 0,00 0.00
4. powy2ei 5 lat 0,00 000 0,00 0,00
ll. Zobowiazania kr6tkoterminowe,

96.076,86 15.731,57 0,00 111.808,43
1. z tytutu kredyt6w i po2vczek 000 0,00 000 000
2. z tytulu dostaw iusluo 3.632 50 4 435.51 000 7.780,01
3. z tytutu podatk6w i ubezpieczef 0,00 0.00 0,00 0,00
4, z tvtulu wvnaorodzef 0,00 000 0,00 0,00
5. pozostate zobowiazania 92.444 36 11 494,06 0.00 103.938,42
Razem 96.076.86 15.73't,57 0,00 11'.808.43

Tytuly
Stan na

poczqtek roku
obrotoweqo

zmiany w ciqgu roku Stan na koniec
roku obrotowegozwiekszenia zmniejszenia

1. Czynne rozliczenia
miedzyokresowe koszt6w 92.452,75 11.489,90 000 103.942,65
2. Pozostale rozliczenia
miedzyokresowe koszt6w 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 92 452,75 11 489 90 0,00 103 942 65
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10/ Wykaz istotnych pozycji rozliczei migdzyolresowych przychod6nr

11/ Wykaz grup zobowiazai zabezpieczonych na majatku jednostki
(ze wsknzaniem jego rodzaju):

ZobowiQzania takie w okresie sprawozdawczym wjednostce nie wystApity.

l2/ Zobowiqzanis warunkowe, w tym r6wniet udzielone przez jednostkg grrarancje
i porgczenia, takie wekslowe:

Zobowiqzania takie w okresie sprawozdawczym wjednostce nie wystqpily.

2. Infoflnacje i objasnieDia do rachunku zysk6w i stBt.

1/ Wysoko6d odpis6w aktualiT-acyjnych Srodk6w tnralych oraz wartos6 zapas6w.

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie dokonywana odpis6w aktualizacyjnych z powyzszych
q4ul6w.

2/ Informacje o przychodach, kosztach i rtrTnikach dzialalnoSci zaniechanej w roku
obrotor&Tm lub przeridzianej do zani€chatria w roku trastgpnym.

Zadna z powy2szych okolicznosci wjednostce nie rniala miejsca.

3/ Struktura zrealizowaDych przychod6w i koszt6w wgjej rodzaj6w i ir6del:

Tytuly
Stan na

poczqtek roku
zmiany w ciqgu roku Stan na koniec

roku obrotowegozwiekszenia zmniejszenia

1. Rozliczenia miqdzyokresowe
orzvchod6w 0,00 0,00 000 0,00

2. Pozostale rozliczenia
miedzvokresowe Drzvchod6w 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 000 0,00 0,00

Wyszczeg6lnienie
Stan na

poczqtek roku
obrotoweqo

zmiany w ciqgu roku Stan na koniec
roku obrotowegozwiQkszenia zmniejszenia

Przvchodv razem 80.875.55 5.662.39 9.444.O7 77.O53_47

1. Ptzychody z dzialalno6ci
statutowej nieodptatnej po2ytku
Dubliczneoo 80.091,34 5.617 .40 s.484.07 76.224,67

a) darowiznv Dienie2ne 12.137 50 0,00 8.178,87 3 958,63

b)darowizny rzeczowe 0.00 000 000 0.00

b) ptzychodv z'l% pdol 66 646 10 5.617,40 000 12 263,54
c) przychody ze spadk6w i
zapis6w 0,00 0.00 000 000
d) przychody z nawiqzek
sadowvch 000 0.00 000 0,00

e) przychody z 2r6del publicznvch 0.00 0.00 000 0,00

8
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inne przychodv statutowe 1 307.74 0.00 1 305 2A

2. Ptzychody z dziatalnosci
statulowej odplatnej po2ytku
publiczneqo 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Pozostale pftychody okrcSlone
statutem 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Przychody ze sprzeda2y uslug,
towar6w i material6w 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pozostale przychody
opelacyine 0.00 0,00 0,00 0,00
6. Przychodv finansowe 744,2t 44,99 0,00 429,20

Wyszczeg6lnienie
Stan na

Poczqtek roku
obrotoweqo

zmiany w ciqgu roku Stan na koniec
toku obrotowegoZwiekszenia zmntelszenta

Koszty razem 59.277.65 4.058.t8 590,67 62.7 45,16
'1. Ko6zty realizacji dzialalnosci
statutowej nieodptatnej po2ytku
publiczneqo 46.075,17 2.147.87 0,00 48.223.04
2. Koszly realizacji dzialalnosci
statutowej odplatnej pozytku
publiczneqo 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Koszt wlasny zwiqzany ze
sprzeda2q uslug, material6w i

0,00 0,00 0,00 0,00
4. Koszty administEcvine 13,202,48 1.910.00 590,67 14.521,A1
a)zu2ycie materiat6w i enerqii 0,00 0,00
b) usluqiobce 13.052 48 000 590.67 12.461A1
c) podatki i oplatv 150,00 1.910 00 0,00 2.060 00
d) wynagrodzenia oraz
ubezpieczenia spoleczne i inne
Swiadczenia 0,00 000 0,00 0,00
e) amortyzacia 000 0,00 0,00 000
f) pozostale ko6zty w tvm: 000 0.00 000 0,00
koszty podr62y 0,00 000 000 0,00
5. Pozostale koszty operacvine 0,00 000 0,00 0,00
6. Koszty finansowe 0,00 0,31 0,00 0,31

Str.9
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4/ Rozliczenie gl6\vnych porycji r6ini4cych podstawf opodatkowania podatkiem
dochodowfm od wyniku {inansowego (zysku, strary) brutto.

Wyszczeg6lnienie ustalef

i 2vsdstiati urutto

i.{ui

l(wota

14.308,71

o,oo

o'oo

0,00

o,oo

o,oo

3. Odsetki nieotrzymane

4. odsetki/koszty NKUP

5. Umowy zlecenia niewyplacone w 2015r.

6. lnne koszty NKUP

7. Rozrachunki niezaplacone 0,00

8. zvsk podatkowy 74.308,7t

5/ Danc o kosztich rodzaiowych.

6/ Koszt \dytworzenia arodk6w trwalych lY budowie,3rodk6w trwalych na wlasne potrzeby.

W okresie sprawozdawczym pozycja taka wjednostce nie wystEpila.

7/ Poniesion€ w ostatnim roku i planowane na nasttpny rok naklady na niefinansowe
akq.rva trwalei odrQbni€ naleiy wykaza6 poniesione i planowane naklady na ochrong
6rodowiska.

w okresie sprawozdawczym pozycja taka wjednostce nie wyst4pila.

Koszty rodzajowe Odplatnej Nieodplatnej Gospodarczej Razem

I. Amortvzacia 000 0.00 000 0,00

ll. Zu2vcie material6w i enerqii 000 0,00 0,00 000

lll. Usluqiobce 000 12 461 .81 0.00 12.461.81

lV. Podatki i oplaty 0.00 2.060,00 0,00 2.060,00

V. Wynaqrodzenia, narzuty na
wynagrodzenia oraz Swiadczenia
na rzecz pracownik6w 0,00 000 000 0,00

Vl. Reklama 000 000 000 0.00

Vll. Podr62e slu2bowe 000 0.00 0.00 000

Vlll. Pozostate koszty 0,00 0.00 0.00 000

Razem 0.00 14 521 ,81 0,00 14.52181
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8/ Informacje o zyskach i stratach [adz\vyczajnych, z podzialem na loso\ye i pozostale.

Zyski i straty nadzwlczajne w roku obrotowym i poprzedzajqcym wjednostce nie wystqpily.

3. Istotne zdalzenia dotycz4ce roku obrotowego i lat ubiegtych ujete w sprawozdaniu
finansorrym:

1/ Informacja o poi,yczkach i Swiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodz4cym w sklad organ6w zarzqdzajAcych i nadzorujqcych (dta kaidej grupy osobno),
ze wskazani€m warunk6w oprocentowania i t€rmin6w splaty.

W okresie sprawozdawczyrn pozycja taka wjednostce nie wystqpila.

2/ lnfomacje o znacz4cych zdarzeniach doq/czqcych lat ubieglych ujQtych w sprawozdaniu
fi nansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie mialy miejsca.

3/ Informacje liczbowe zapewniajace por6wnlralnosd danych sprawozalania finansowego
za rok poprzedzajqcy ze sprawozda[iem za rok obrotowy.

4/ Informacje o transakcjach z jednostkami powiqzanymi.

Jednoslka nie posiada lransakcji,, jednostkami pou i4zanymi.

5/ Wykaz sp6lek (razwa, siedziba), w kt6rych jedtrostka posiada co najmniej 20yo udzial6w
w kapitale lub og6hej liczbie glos6w w organie stanowiqcym sp6lki.

Nie wystgpujq.

6/ Koszg wynagrodzei pracownik6w w roku 2018 wynosze:

Lp
Nazwa

Stan na
poczetek

toku
obrotowego

zmiany w ciegu roku Stan na koniec
roku

obrotowego
zwiekszenia zmniejszenia

1 Warto66 aktyw6w 224 184,79 30.040,28 000 254.225.07

2 Warto56 naleinoSci 0,00 0.00 000 000

3 Warto56 zobowiazaf 96 076 86 15.731,57 0,00 111 808.43

4 Przvchodv z dzialalnoSci oo6lem 80 875,55 0.00 3.821,68 77 053,87

5 Kosztv dzialalnosci oq6lem 59.277 ,65 3 467 51 000 62.74516

6 Wynik finansowv brutto 21 .597 90 000 7 2e9,19 14 308 71

Wyszczeg6lnienie
Stan na

Poczqtek roku
obrotoweqo

zmiany w ciqgu roku Stan na koniec
roku obrotowegozwiekszenia zmniejszenia

Koszty wynagrodzei umowa o pracA 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty wynagrodzei umowa zlecenie 0,00 0,00 0,00 str. 11 
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Koszty wynagrodzei umowa o dzielo 0,00 0.00 0,00 000
Razem 0.00 000 000 000

=}



Fundacla PoMAGAMY z USM ECHEM lnformacla dodatkowa 2018

8/ lnformacja o lransakcjach ze sp6lkami powiqzanymi, a nie obi?tymi skonsolidowanym
spmwozdanlem f inansowym:

Nie wystQpujq

9/ Zestawienie kredyt6w i poiryczek, wg stan6w n3 31-12-2018:

Nie wystqpujq

10/ Propozycja podzialu zysku:

Proponuje sig zysk przeznaczyi na dzialalnos6 statutow4 w latach nastgpnych

l1/ Przedsta$i€nie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowosci,
w tym metod wyceny oraz ztni^n sposobu sporzAdzania sprawozdania finansowego, jeieli
wlvierajq one istotny wpry'w na sytuacjf majqtkowq, finansow4 i wynik finansowy
jednostki, ich przyczyn i spowodowan{ zmianami kwot9 wyniku finansowego oraz zmian w
kapitale (funduszu) wlasnym.

W roku obrotowym nie nastqpily zmiany zasad (polityki) rachunkowosci wywierajqce istotny
wplyw na sytuacjg maj4tkowq, finansow4 i wynik finansowy j ednostki.

12l Informacje o znaczAcych zdarzeniach, jakie nastqpiiy po dniu bilanso\&Tm,
a nie uwzglgdnionych w sprawozdaniu linansowym,

W rcku obrctowym takie zdarzenia nie mialy miejsca.

Data i miejsce sporz4dzenia: Kato\\'ice. 29.03.2019 r.

7/ Srgdnie zatrudnionie pracownik6w zatrudnionych na umowq o prace w 2018 roku
wynosilo:

0 os6b
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