
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDAI\IA FINASOWEGO ZA ROK 2019

POLSKTEGO ZWTAZKU JUDO

1) Nazwa: Polski ZwiqzekJudo
2) Siedziba: 02-761Warszawa, ul. Macedoriska 14

3) NIP 1130409260, REGON000866461, KRS 0000117383
4) Cel dzialania:

o rozw6j i popularyzacja judo w Polsce
. organizowanie i prowadzenie wsp6lzawodnictwa sportowego judo, w tym w judo os6b

niepetnosprawnych
. koordynacja dziatalnoSci zrzeszonych w rwiqzku czlonk6w
. reprezentowanie spraw judo w kraju i za granic4

5) Okres objgty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
6) Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przry zaloleniu kontynuowania

dzialalnoSci
7) Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone w zlotych polskich, zgodnie z

zalqcznikiem nr I Ustawy o rachunkowodci z dnia29.09.1994 r.
8) Na sprawozdanie finansowe Polskiego Zwi4zku Judo za rok 2019 skladaj4 sig:

o Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
o Bilans wykazui4cy po stronie aktyw6w i pasyw6w kwotg 491.553,27 zL

o Rachunek zysk6w i strat zarok2019 wykazaiqcy zysk w kwocie 359.281,54 zl
o Dodatkowe informacje i objaSnienia

9) Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:

. Srodki trwale oraz warto5ci niematerialne wedlug ceny nabycia pomniejszonej o

dotychczasowe umorzenie
o nalehnoSci w kwocie wymaganej zaplaty oraz zobowi4zania w kwocie wymagai4cej

zaplaty
c nalebnofici oraz zobowi4zaniaw Wrahone walutach obcych na koniec roku

obrotowego wg kursu Sredniego NBP z dnia 31 .12.2019 r.
. w zwi?zku przyigto metodg amofizacji liniow4, stawki amortyzacyjne s4 ustalane

indywidualnie dla kaZdego $rodka trwalego

1 0) Jednostka stosuje nastgpuj 4ce uproszczenia:

. zakupione materialy s4 ksiggowane bezpoSrednio w koszt
e wartoS6 poszczeg6lnych skladnik6w ak8w6w i pasyw6w, przychod6w irwi4zanychz

nimi koszt6w, ustala sig oddzielnie

11) Rachunek zysk6w i strat sporz4dzany jest w wariancie kalkulacyjnym
12) Wynik finansowy stanowi rcZnicapomigdzy przychodami z dzialalnodci statutowej, a

kosztami realizacji zadart statutowych, skorygowana o przychody i koszty pozostale



(operacyjne oraz finansowe). Ponad to wynik finansowy obci4Zapodatek dochodowy
od os6b prawnych.

Sporz4dzono w Warszawie, dnia 12.06.2020 r.

Podpis idtowy
Dokument przez
Marta ska
Data:.202 2:09
CEST
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spozqdzony na dziefi 31.12.2019 roku

Bilans

AKTYWA stan na
11.12.2O18 r.

Stan na
31.12.2019 r.

PASYWA Stan na 31.12.20'18
r.

Stan na
31.12.2019 r.

A" Aktywa truale
51 118,61 67 894,0t

A" Kapital (fundusz)
wlasnv -626 61 2.3: -310 793.11

L Warto6ci
niematerialne i

prawne 0,0( 0,00

L Kapital (fundusz)
podstawowy

1 Koszty
zakoficzonych prac
rozwojowych

l. Kapital (fundusz)
zapasowy, w tym:

33 964.2!
2. Warto6;6 firmy - nadwyzka wartoSci

;przeda2y (wartoSci

:misyjnej) nad
ruartoSciq nominalnq
rdzial6w (akcji)

3. lnne wartoSci
niematerialne i

prawrle

lll. Kapital (fundusz)
zakflalizaQi
wyceny, w tym:

4. Zaliczki na wartosci
niematerialne i

prawfte

- z tytulu aKtualrzacjl
warto6ci godziwej

L Rzeczowe aktywa
:rwale

51 118.61 67 894.01

lV. Pozostale
kapitaly (fundusze)
rezerwowe, w tym:

. Srodki tMale

51 118,61 67 894,08

- tworzone zgodnie z
rmowq (statutem)
rpolki

r) grunty (w tym
rrawo u2ytkowania

lruntu)

- na udzialy (akcje)
dasne

l) DuoynKr, loKale,
rrawa do lokali i

rbiekty in2ynierii
qdowej i wodnej

r'. Zysk (strata) z lat
rbieglych

-660 576.62 -704 038,95

=) urzqdzenia
,echniczne imaszyny

51 118,61 67 894,08

r/1. Zysk (strata) nefto

33 964,2! 359 281,54
1) Srodki transportu r'll. Odpisy z zysku

letto w ciqgu roku
rbrotowego
lwielko56 ujemna)

:) inne Srodki twvale 3. Zobowiqzania i

'ezeru/y na
zobowiazania 938 170,5( 802 345.33

2. Srodki trwale w
:udowie

. Rezerwy na
zobowiazania 0,0( 0,00



J. Zaliczki na Srodki
rwale w budowie

1. Rezerwa z $ttulu
odroczonego podatku
Cochodowego

ll. Nale2noSci
llugoterminowe

0,00 0,00

Z. Rezerwa na
lwiadczenia
rmerytalne i podobne

00( 00c
1. Od jednostek
powiazanych

dlugoterminowa

2. Od pozostalych
ednostek, w kt6rych
ednostkach posiada

uaanga2owanie w
<apitale

kr6tkoterminowa

3. Od pozostalych
ednostek

J. Pozostale rezervt/y
00( 00c

V. lnwestycje
Cluooterminowe 0,0( 0,00

- dlugoterminowe

1. Nieruchomo5ci - kr6tkoterminowe
2. Warto5ci
riematerialne i

crawne

l. Zobowiqzania
Clugoterminowe

490 000.0( 240 000,0(

3. Dlugoterminowe
aktvwa finansowe 00( 00c

1 . Wobec jednostek
powiazanvch 490 000,0( 240 000,0(

a) w jednostkach
powiqzanych

00( 00(

2. Wobec pozostalych
ednostek, w kt6rych
ednostka oosiada
zaangazowanie w
<apitale

udzialy lub akcje 3. Wobec pozostatych
iednostek

00c 00(
- Inne paprery

wartoSciowe
a) kredyty i po2yczki

- udzielone po2yczki b) z tytulu emisji
dlu2nych papier6w
wartoSciowych

- inne dlugoterminowe
aktywa finansowe

c) inne zobowiqzania
finansowe

b) w pozostalych
jednostkach, w
kt6rych jednostkach
posiada
zaanga2owanie w
kapitale 00c 00(

o) zoDowqzanra
wekslowe

- udzialy lub akcie e) inne

- Inne paprery

warto5ciowe
lll. Zobowiqzania
kr6tkoterminowe 385 611,18 495 369,48

- udzielone po2yczki 1. Zobowiqzania
wobec jednostek
powiqzanych 209 661,92

- tnne
jlugoterminowe

rktwva finansowe

a) z tytulu dostaw i

uslug, o okresie
wymagalnoSci: 0,0( 0,0c

l) w pozostalycn
ednostkach 00c 00(

- do 12 miesiQcy

.udzialy lub akcje powy2ej 12 miesiQcy

-inne papiery
A/aftoSciowe

r) inne

209 661.92



Zobovaqzania
pozostalych

, w kt6rych
posiada

2. Polprodukty i

produkty w toku

1. Nale2noSci od

, ubezpieczei

1. Ujemna warto66



a) z tytulu dostaw i

uslug, o okresie
sptaty:

dotacji, cel,
ubezpieczefi
spolecznych i

zdrowotnych oraz
innych Swiadczen
publiczno-prawnych

lll. Inwesgcje
kr6tkoterminowe



Spozqdzono Warszawa, dnid 12.06.2020 r.

Marta Ulatowska

(nazwisko i imig, podpis osoby spozqdzajqcej)

(nazwisko i imiq, podpis kierownika jednostki)

Pols ,tl



lPotskzwiqzek Ju@

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

spozqdzony za okres od 01.01 .201 9 r. do 31.12.2019 t.
(wariant kalkulacyjny)

posiada zaangdomnie w kapit€le

-w K6rych jednostka posisda

Spozqdzono w Warszawie, dnia 12.06.2020 t.
l\4arta Ulatowska

(naaisko i imi9, podtis osoby spozqdzajqcej)

(nwisko iimiQ, podpis kierMika jednGlki)

Podpis
Dokume
Gra?yna
Datz:20

Pzychody netto ze spredaiy produki6w, lomr6w i @terial6w, w



Dodatkowe informacje i obja6nienia

do sprawozdan ia fi nansowego

za rok2019

Polskiego Zwiqzku Judo



l. Dodatkowe informacje i obja6nienia

1. Obja5nienia do bilansu
't. 1. Szczeg6lowy zakres zmian warto6ci grup rodzajowych Srodk6w trunalych, wartoSci
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych dotychczasowej amortyzaqi
lub umozenia

Zmiana warto5ci poczqtkowej i umorzenia Srodk6w trwalych

Zmiana

Tre66 Grunty Budynki i
budowle

Maszyny i
urzadzenia

Srodki
transportu

lnne Srodki
ttwale Razem

Warto56 brutto

Bilans otwarcia 208.679.32 208.679,32

Zwigkszenia z tytulu
nabvcia

30.130,27 30.130,27

Zwigkszenia z tytufu
koreKv

Zmniejszenia z tytulu
rozchodu (spzeda2,
likwidacja)

26.766,O2 26.766,02

Bilans zamkniqcia 212.043,57 212.043,57

Umorzenie

Bilans otwarcia 157.560.71 157.560,71

Zwigkszenia z tytulu
nabycia 13.354,80

13.354.80

Zwiqkszenia z tytulu
korekty

Zmniejszenia z tytulu
spzeda2y ilikwidacji 26.766.O2

26.766,O2

Bilans zamkniqcia 144.r49,49 r44.149,49

Warto56 netto na BO 51.118.61 51.118,61

Warto56 netto na BZ 67.894,08 67.894.08

wartoSci umorzenia warto5ci

Tre6e

Koszty
zakoficzonych

prac
rozwoiowvch

waftose firmy
Innewarto6ci

niematerialne i
prawne

Razem

Warto56 brufto

Bilans otwarcia 33.935,06 33.935.06

Zwigkszenia z tytulu
nebvcia

Zmnieiszenia 7.417,OO 7.417,00

Bilans zamkniqcia 26.518.06 26.518,06

Umorzenie

Bilans otwarcia 33.935,05 33.935,06

Zwigkszenia z tytutu
nebvcia

Zmnieiszenia 7.417,00 7.417,00

Bilans zamknigcia 26.518,06 26_518,06

Warto56 netto na BO 0,00 0,00

Warto56 netto na BZ 0,00 0,00
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qcy1. 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych warto56
aktyw6w truralych odrqbnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz

dlu gotermi nowych aktyw6w finansowych
Nie wystgpujq.

1.3. Kwota koszt6w zakofczonych prac rozwojowych oraz kwota warto5ci firmy, atakie
wyja6nienie okresu ich odpisywania, okre5lonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art.4b
ust.10
Nie wystqpujq

{.4. Warto66 grunt6w u2ytkowanych wieczy6cie
Nie wystgpujq

1. 5. Warto56 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkq Srodk6w trwalych,
u2ywanych na podstawie um6w najmu, dzier2awy i innych um6w, w tym z gltulu um6w leasingu

Nie wystgpujq.

1. 6. Liczba oraz warto66 posiadanych papier6w warto6ciowych lub praw, w tym Swiadectw
udzialowych, zamiennych dlu2nych papier6w warto5ciowych, warrant6w i opcji,
ze wskazaniem praw, jakie przyznajq

Nie dotyczy

1. 7. Dane o odpisach aktualizujqcych warto66 nale2noSci, ze wskazaniem stanu na

poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec
roku obrotowego
W roku obrotowym dokonano odpis6w aktualizujqcych warto66 nale2noSciz tytulu dostawa i ustug:

od odbiorc6w krajowych w kwocie 26.531 ,99 zl oraz od dostawc6w zagranicznych w kwocie

5.185,14 zl

BO zwiekszenie wvkozvstanie fozwtazame BZ

0,00 31.717,13 0,00 0,00 31.717,13

1.8. Dane o strukturze wlasno6ci kapitalu podstawowego oraz liczbie iwarto5ci nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Na dzieri 31.12.2018 r.Zwiqzek nie posiadaN kapitalu podstawowego (funduszu statutowego).

1.9. Stan na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia iwykozystanie oraz stan kofcowy
kapital6w (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitalu (funduszu) z aklualizacji
wyceny, o ile jednostka nie spozqdza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym

Dane na 31.12.2018 r. Dane na 31.12.2019 r.

Fundusz statutowv 0,00 0,00

Fundusz zapasowy 0,00 33.964.29

\Afunik lat ubieqfuch -660.576,62 -704.038.95

VWnik finansovvv 33.964,29 359.281,54

Razem kapitafu -626.612.33 -310.793,12



1. 10. Propozycje co do sposobu podzialu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zysk w kwocie 359.281,54 zN proponuje sig pzeznaczy1, na pokrycie strat z lat ubiegtych.

1. 11. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego,
zwi gkszen iach, wy ko rzystan iu, rozwiqzaniu i stan i e ko f cowym
Nie dotyczy

1.12. Podzial zobowiqzafi dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia
bilansowego, przewidywanym umow€1, okresie wymagalno5ci
Zobowiqzania dtugoterminowe zwiq7ku stanowi zobowiqzanie z tytutu po?yczki w kwocie 240.000,00 zt.

1. 13. LEczna kwota zobowiqzafi zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczefi
Nie wystgpujq

1. 14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczef miqdzyokresowych, w tym
kwotq czynnych rozliczefi miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych r62nicq migdzy

warto6ciq otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie

Na czynne rozliczenia miqdzyokresowe, wykazane w aktywach bilansu, skNadajq sig koszty domeny

oraz aktualizacji program6w komputerowych w kwocie 732,77 zl

Natomiast na bierne rozliczenia migdzyokresowe w kwocie 66976,91 zl, wykazane w pasywach

bilansu, sktadajq sig pzychody przysztych okres6w r6wne kwocie niezamortyzowanych Srodk6w

truvatych, kt6rych zakup zostal sfinansowany z dotacyr.

1. 15. Wyja5nienie do skladnika aktyw6w lub pasyw6w wykazywanego w wiqcej ni2 jednej
pozycji bilansu, jego powiqzanie migdzy tymi pozycjami, oraz podzial nale2no5ci

izobowiqzaf na czq56 dlugoterminowq i kr6tkoterminowq

Na nalezno5ci kr6tkoterminowe skladajq sig:
. nale2no6ci z tytulu dostaw i uslug 6.034,63 zl
. inne nalezno5ci 56.760,09 zl

Na zobowiqza nia kr6tkoterm i nowe skladaj q si g.
. zobowiqzania z tytuNu dostaw i uslug 124.412,74 zl
. zobowiqzania publiczno-prawne 9.347,39 zl
o inne zobowiqzania 141.943,35 zl
. zobowiqzania z tytulu wynagrodzeh 10.004,08 zl
. zobowiqzanie z tytulu po2yczki 209.661,92 zl

1.16. Lqczna hrvota zobowi4zaf warunkowych, w tym r6wnie2 udzielonych przez jednostkg
gwarancji i porqczef , tak2e wekslowych, niewykazanych w bilansie.
Nie wystgpujq

2. Informacje i obja6nienia do rachunku zysk6w istrat

2. 1 . Stru ktu ra (zeczow a przychod6w statutowych :
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. Dotacje 5.637.185,96 zl

. Judo in school 673.478,40 zl

. Skladki i licencje 445.162,16 zt

. Egzaminy DAN i KYU 179.309,00 zl

. Pozostale 3.060.310,02 zl

2.2. W przypadkit jednostek, kt6re sporzSdz4S rachunek zysk6w i strat w wariancie

kalkulacyjnym, dane o kosztach rodzajowych.

Zu2ycie materiatow i energii 511.411,41 zl

Uslugi obce 6.197.063,78 zl

Podatki ioptaty 9.630,41 zl

Wynagrodzenie 1.290.439,49 zl

Swiadczenia na rzecz pracownik6w 122.156,30 zl

Amortyzacja 13.354,80 zt

Pozostale koszty 1.422.512,01 zl

2. 3. Wysoko56 i wyja6nienie przyczyn odpis6w aktualizujqcych Srodki tnarale

Nie wystqpujq.

2. 4 Wysoko66 odpis5w aktualizujqcych warto66 zapas6w

Zapasy nie wystqpujq.

2. 5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzialalno6ci zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastqpnym
Nie wystgpujq.

2. 6. Rozliczenie r62nicy pomiqdzy podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratq) brutto
Nie wystgpujq.

2.7. Koszt wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie, w tym odsetki oraz r62nice kursowe,
kt6re powiqkszyly koszt wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie w roku obrotowym
Nie wystgpujq

2. 8. Odsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powigkszyty cenq nabycia towar6w lub koszt
wytwozehia produkt6w w roku obrotowym

Nie wystqpujq.

2. 9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastqpny rok naklady na niefinansowe
aktywa trwale (odrqbnie nale2y wykaza6, poniesione i planowane naklady na ochronq
Srodowiska)

W roku 2020 nie sq planowane naklady nazakup niefinansowych aktyw6w tnrvalych.

Na ochrong Srodowiska nie byly poniesione, ani nie sq planowane naklady.

2. 10. Kwota i charakter poszczeg6lnych pozycji pzychod6w lub koszt6w o nadzwyczalnq
warto5ci lub kt6re wystqpity incydentalnie

Nie wystgpujq



3. Kursy przyjgte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyra2onych
w walutbch obcych
Zg od ne z T abelq 25 1 /A/N B P l2O1 I z dnia 31 .1 2.2Q 19 r.

4. Informacje i objaSnienia do rachunku przeplyw6w pienig2nych
Nie ma obowiqzku sporzqdzania.

5. Umowy i isto_tne transakcje zawarte przezjednostkq oraz niekt6re zagadnienia
osobowe

5. 1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawaftych przez jednostkq um6w
nieuwzglqdnionych w bilansie w zakresie niezbqdnym do oceny ich wplywu na sytuacjq
majqtkowq, finansowq i wynik finansowy jednostki

Nie wystgpujq.

5.2. fnformacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych peezjednostkq na innych

warunkach ni2 rynkowe ze stronami powiqzanymi.

Nie dotyczy.

5. 3. Informacje o przeciqtnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzialem na grupy

zawodowe

Pzeciqtne zatrudnienie w 2019 r. wynioslo 4

5. 4. Informacje o wynagrodzeniach, lqcznie z wynagrodzeniem z zysku, wyplaconych lub
nafe2nych osobom wchodz4cym w sklad organ6w zarzqdzalapych, nadzorujqcych albo
administrujqcych Zwiqzekza rok obrotowy oraz wszelkich zobowiqzaniach wynikajqcych z

emerytur i Swiadczef o podobnym charakteae dla bylych czlonk6w tych organ6w lub
zobowiqzaniach zaciqgnigtych w zwiqzku z tymi emeryturami.
W 2019 r. nie wyplacono wynagrodzeh z tego tytulu. Zwiqzek nie posiada zobowiqzafi

wynikajqcych z emerytur i Swiadczefi o podobnym charakterze.

5. 5. Informacje o kwotach zaliczek, kredyt6w, po2yczek i Swiadczef o podobnym

charakterze udzielonych osobom wchodzqcym w sklad organ6w zarzqdzalqcych,
nadzorujqcych iadministrujqcych iednostki, ze wskazaniem ich gl6wnych warunk6w,
wysoko5ci oprocentowania oraz wszelkich kwot splaconych, odpisanych lub umorzonych,
a tak2e zobowiqzari zaciqgnigtych w ich imieniu tytulem gwarancji i porqczef wszelkiego
rodzaju
Nie dotyczy

5. 6. Informacje o wynagrodzeniu bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdaf finansowych, wyplaconym lub nale2nym za rok obrotowy
Wynagrodzenie bieglego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 wynosi

7.257,00 zl

6. Blqdy lat ubiegtych, zdarzenia po dniu bilansowym raz zmiany polityki
rachunkowosci



6. 1. Informacje o przychodach i kosztach z tytulu blgd6w popeNnionych w latach ubieglych
odnoszonych w roku obrotowym na kapital (fundusz) wlasny z podaniem ich kwot i rodzaju
Odsetki od po2yczki w kwocie 43.462,33 zl zaplacone w 2019 r. za lata 2017-2018 powiekszyly

stratq z lat ubiegNych.

6. 2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastqpily po dniu bilansowym,
a nieuwzglgdnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wplywie na sytuacjg
majqtkow4, finansowq oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystqpily.

6. 3. Pzedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowo5ci,

w tym metod wyceny, je2eli wywieraj4 one istotny wplyw na sytuacjg majqtkowq, finansowq

i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowanq zmianami kwotg wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, oraz przedstawienie zmiany

sposobu spozqdzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie dotyczy.

6. 4. Informacje liczbowe, wraz z wyja6nieniem, zapewniajqce por6wnywalnoS6 danych

sprawozdania finansowegoza rok popzedzdqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nie dotyczy.

7. Obja6nienia powiqzafi kapitalovvych

7. 1.Informacje o wsp6lnych pzedsiqwziqciach, kt6re nie podlegajq konsolidacji
Nie wystgpujq

7. 2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiqzanymi

Nie wystgpujq

7. 3. Wykaz sp6lek (nazwa, siedziba), w kt6rych jednostka posiada zaanga2owanie

w kapitale lub 2$olo w og6lnej liczbie glos6w w organie stanowiqcym sp6lki; wykaz ten
powinien zawieraf tak2e informacje o procencie posiadanego zaanga2owania w kapitale
oraz o kwocie kapitalu wlasnego i zysku lub stracie netto tych sp6lek za ostatni rok

obrotowy
N ie posiada wyzej wymien ionego zaanga2owania

7. 6. Nazwg, adres siedziby zazqdu lub siedziby statutowej jednostki oraz formg pra\rlrnq

ka2dej z jednostek, kt6rych dana jednostka jest wsp6lnikiem ponoszEcym nieograniczonq

od powiedzialno56 majqtkowq

Nie dotyczy

8. Zagro2enia dla kontynuowania dziaNalno6ci

8.1. W naszej ocenie nie wystqpuje niepewnoS6, co do kontynuowania dzialalnoSci.

9. Pozostale informacje i objaSnienia
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9. 1.Inne informacje ni2 wymienione powy2ej, je2eli moglyby w istotny spos6b wplynq6 na

ocenq sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystipujq

Sporzqdzono w Warszawie, dnia 12.06.2020 r.

Podpis jest


