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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-03-17

KodSprawozdania: SprFinOpWZlotych ( kodSystemowy: SFJOPZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba

NazwaFirmy: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Siedziba

Województwo: Śląskie

Powiat: Chorzów

Gmina: Chorzów

Miejscowość: Chorzów

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Śląskie

Powiat: Chorzów

Gmina: Chorzów

Nazwa ulicy: Świętego Piotra

Numer budynku: 9

Nazwa miejscowości: Chorzów

Kod pocztowy: 41-500

Nazwa urzędu pocztowego: Chorzów

Identyfikator podatkowy NIP: 6270013553

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000018926

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2020-01-01
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Do: 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie
kontynuowana
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Jednostka sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania Regionalnej Fundacji Pomocy
Niewidomym oraz oddziałów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe:
- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej w Chorzowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach.
W skład sprawozdania finansowego Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym wchodzą następujące jednostki
organizacyjne:
- Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji,
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym Nr
1,
- Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego "Leczenie i Rehabilitacja".
Z sumy sprawozdań wyłącza się:
- fundusz wydzielony Oddziału z należnością z tego tytułu w Jednostce macierzystej,
- wzajemne rozrachunki,
- przychody i koszty z tytułu wzajemnych transakcji.
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, przy ul. św.
Piotra 9. Księgi rachunkowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach prowadzone są przez
Biuro rachunkowe REWIDO Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach, ul.Dobra 13. Księgi rachunkowe Regionalnej Fundacji
Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej w Chorzowie prowadzone są przez Biuro rachunkowe REWIDO
Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach, ul. Dobra 13.
Księgi rachunkowe spełniają wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości i prowadzone są zgodnie z przyjętą przez
Fundację Polityką rachunkowości.
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ( umorzeniowych ) ustala się metodą liniową, tj. systematyczneg rozłożenia
wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego
użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji
okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki
amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym. W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do
likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka
trwałego, dokonuję się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowych odpisów
amortyzacyjnych.
Środki trwałe niskocenne o wartości początkowej do 10.000,00 zł są wprowadzane do ewidencji środków trwałych
oraz wartości niemeterianych i prawnych i amortyzowane jednorazowo.
Inwestycje- zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach powiązanych wycenia się wg cen
nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.
Należności- należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada
ostrożności nakazuje m. in. aby przy wycenie uwzględniać utratę wartości aktywów. Oznacza to, że obowiązkowo na
ostatni dzień roku obrotowego dokonuje się oceny stopnia prawdopodobieństwa zapłaty należności. Jeśli zostaną
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ujawnione należności, których spłata przez nabywców jest zagrożona lub których wyegzekwowanie może stwarzać
trudności, następuję utrata ich wartości.
Takie należności aktualizuje się w księgach

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
rachunkowych poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Czynne rozliczenia międzyokresowe- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń następują
stosownie do upływu czasu w okresach obrotowych, których dotyczą.
Zobowiązania- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów- rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny i obejmują: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sparwozdawczych,; środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie
nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie. Zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo przychody, równolegla do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych.
Kapitał podstawowy- wykazany jest zgodnie z aktem założycielskim. Na dzień bilansowy kapitały własne wycenia się
według wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, z dnia 29 września
1994 roku- tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ( wg załącznika nr 6 ), daje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
finansowej Fundacji na koniec roku
obrotowego i wyniku finansowego jednostki.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Na sprawozdanie finansowe składa się:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020,
- Bilans sporzadzony na dzień 31.12.2020 r.,
- Rachunek zysków i strat, sporządzony za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- Rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia ), sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu własnym ), sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2020.
W roku obrotowym obowiązek badania wynikał z przepisów ustawy o rachunkowości ( art. 64 ust. 1 Ustawy o
Rachunkowości, z dnia 29 września 1994 roku- tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ).
Do zbadania sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2020 wybrano Kancelarię Biegłych Rewidentów General
Audyt Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji
Informacja o jednostkach organizacyjnych

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
1. Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie/ 41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9
2. Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji- filia w Chorzowie / 41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9
3. Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji- filia w Bielsku-Białej / 43-300 Bielsko-Biała, ul. Reymonta 5
4. Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji - filia w Rybniku /44-207 Rybnik, ul. św. Maksymiliana 24
5. Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji- filia w Zawierciu/ 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66
6. Niepubliczne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Regionalnej Fundacji Pomocy
Niewidomym/ 41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9
7. Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego "Leczenie i Rehabilitacja"/ 41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9
8. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Leczniczy/ 41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9
9. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
Nr1
/ 41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach / 42-675 Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120
11.Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziemięcicach / 42-675
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Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120
12. Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku SzkolnO-Wychowawczym w Ziemięcicach/ 42-675
Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120
13. Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziemięcicach/ 42-675 Ziemięcice, ul.
Mikulczycka 120
14. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej / 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego
55
15. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziemięcicach/
42-675 Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120
16. Klub Integracji Społecznej / 41-500 Chorzów, ul. św. Piotra 9

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji
Podstawowy przedmiot działalności statutowej

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla niewidomych z województwa śląskiego, w
szczególności poprzez następujące formy działania:
- inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji,
- przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych,
- działania na rzecz społeczności lokalnej,
- prowadzenie, organizowanie oraz wspieranie badań naukowych.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji
Przedmiot działalności gospodarczej

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- działalność paramedyczna,
- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- opieka dzienna nad dziećmi,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji
Sąd prowadzący rejestr

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000018926
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11.06.2001 r.
Numer REGON: 270537593
Numer NIP: 627-001-35-53, nadany dnia 15.06.1992 r.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego od 2005 r.
Fundacja została założona dnia 25.01.1991 r.
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 10.08.2013 r.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Aktywa razem 31 757 005,13 31 682 523,81

Aktywa trwałe 25 875 192,5 26 716 336,09

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 25 678 692,5 26 519 836,09

Należności długoterminowe 0 0

Inwestycje długoterminowe 196 500 196 500

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 5 881 812,63 4 966 187,72

Zapasy 0 0

Należności krótkoterminowe 433 953,23 189 353,77

Inwestycje krótkoterminowe 5 434 756,88 4 769 013,49

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 102,52 7 820,46

Należne wpłaty na fundusz statutowy 0 0

Pasywa razem 31 757 005,13 31 682 523,81

Fundusz własny 14 853 721,05 14 794 676,92

Fundusz statutowy 16 806 727,15 16 385 794,73

Pozostałe fundusze 59 237,39 59 237,39

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 071 287,62 -2 071 287,62

Zysk (strata) ne�o 59 044,13 420 932,42

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 903 284,08 16 887 846,89

Rezerwy na zobowiązania 178 425 170 783

Zobowiązania długoterminowe 560 173,82 656 342,85

Zobowiązania krótkoterminowe 503 066,46 349 378,54

Rozliczenia międzyokresowe 15 661 618,8 15 711 342,5

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 10 409 411,77 9 628 251,18

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 148 427,37 9 229 123,61

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 260 984,4 399 127,57

Przychody z pozostałej działalności statutowej 0 0

Koszty działalności statutowej 8 876 902,55 7 898 695,20

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8 532 540,29 7 535 665,31

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 344 362,26 363 029,89

Koszty pozostałej działalności statutowej 0 0

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 1 532 509,22 1 729 555,98

Przychody z działalności gospodarczej 445 726 329 293,1

Koszty działalności gospodarczej 909 164,88 490 569,81

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) -463 438,88 -161 276,71

Koszty ogólnego zarządu 1 558 637,9 1 823 797,52

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -489 567,56 -255 518,25

Pozostałe przychody operacyjne 592 747,13 649 610,98

Pozostałe koszty operacyjne 28 907,22 56 060,99

Przychody finansowe 14 291,42 129 792,4

Koszty finansowe 29 519,64 46 891,72

Zysk (strata) bru�o (H + I - J + K - L) 59 044,13 420 932,42

Podatek dochodowy 0 0

Zysk (strata) ne�o (M - N) 59 044,13 420 932,42

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14 794 676,92 14 373 744,5

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

– korekty błędów 0 0
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14 794 676,92 14 373 744,5

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 500 1 500

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0

zwiększenie (z tytułu) 0 0

– wydania udziałów (emisji akcji) 0 0

zmniejszenie (z tytułu) 0 0

– umorzenia udziałów (akcji) 0 0

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 500 1 500

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16 384 294,73 16 384 294,73

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 420 932,42 0

zwiększenie (z tytułu) 420 932,42 0

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

– podziału zysku (ustawowo) 420 932,42 0

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)

0 0

zmniejszenie (z tytułu) 0 0

– pokrycia straty 0 0

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16 805 227,15 16 384 294,73

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0 0

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenie (z tytułu) 0 0

zmniejszenie (z tytułu) 0 0

– zbycia środków trwałych 0 0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 59 237,39 59 237,39

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0 0

zwiększenie (z tytułu) 0 0



strona 8 z 11Biegły rewident: Joanna Skóra 
Wygenerowano ze strony h�ps://www.pibr.org.pl, 2021-04-14 11:10, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

zmniejszenie (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 59 237,39 59 237,39

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 650 355,2 -2 071 287,62

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 420 932,42 0

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

– korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 420 932,42 0

zwiększenie (z tytułu) 0 0

– podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenie (z tytułu) 420 932,42 0

-podział zysku 420 932,42 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 071 287,62 -2 071 287,62

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

– korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 071 287,62 -2 071 287,62

zwiększenie (z tytułu) 0 0

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenie (z tytułu) 0 0

... 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 071 287,62 -2 071 287,62

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 071 287,62 -2 071 287,62

Wynik ne�o 59 044,13 420 932,42

zysk ne�o 59 044,13 420 932,42

strata ne�o 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14 853 721,05 14 794 676,92
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

14 853 721,05 14 794 676,92

Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zysk (strata) ne�o 59 044,13 420 932,42

Korekty razem 474 557,70 977 359,56

Amortyzacja 1 003 290,92 979 845,16

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29 396,49 39 908,23

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2 375,99 -128 628,75

Zmiana stanu rezerw 7 642 52 683

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności -244 599,46 -80 939,64

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów

142 812,89 -157 840,4

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -347 233,78 677 027,6

Inne korekty -119 127,35 -404 695,64

Przepływy pieniężne ne�o z działalności operacyjnej (I±II) 533 601,83 1 398 291,98

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

w pozostałych jednostkach 0 0

– zbycie aktywów finansowych 0 0

– dywidendy i udziały w zyskach 0 0

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

– odsetki 0 0

– inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 164 523,32 1 188 901,67

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

164 523,32 1 188 901,67

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

– nabycie aktywów finansowych 0 0

– udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne ne�o z działalności inwestycyjnej (I–II) -164 523,32 -1 188 901,67

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy 472 289,37 611 324,49

Wpływy ne�o z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0 0

Kredyty i pożyczki 60 934 122 628,85

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 411 355,37 488 695,64

Wydatki 175 624,49 175 916,23

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku

0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 146 228 136 008

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 29 396,49 39 908,23

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne ne�o z działalności finansowej (I–II) 296 664,88 435 408,26

Przepływy pieniężne ne�o razem (A.III±B.III±C.III) 665 743,39 644 798,57

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 665 743,39 644 798,57

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 4 769 013,49 4 124 214,92

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5 434 756,88 4 769 013,49

– o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis
Informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Załączony plik
INFORMACJA_DODATKOWA_2020_RFPN.pdf


