
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie 
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w 
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości           nominalnej, 
ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji)             nabytych i 
zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Druk: NIW-CRSO
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5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Druk: NIW-CRSO



5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-07-17

Mariusz Międzybrodzki - Księgowy Błażej Krasoń - Prezes
Piotr Gluz - Wiceprezes
Agnieszka Krasoń - Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

6) informacje o strukturze kosztów

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
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