
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-07-01

1) nazwa i siedziba organizacji

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE
35-201 RZESZÓW
KOCHANOWSKIEGO 19 
0000401083

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica KOCHANOWSKIEGO Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-201 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 601885820

Nr faksu E-mail 
muzeumrzeszow@wp.pl

Strona www www.muzeumtechnikirzeszow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-01-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18080514900000 6. Numer KRS 0000401083

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Bąk Prezes Zarządu TAK

Marek Maluga Wiceprezes Fundacji TAK

Józef Kubas Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Selwa Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Artur Surmacz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Bułatek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Dbałość i opieka nad Prywatnym Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, zwanego dalej 
,,Muzeum”, stanowiącym własność Tomasza Bąk i Karoliny Gawlickiej- Bąk – założycieli tego Muzeum.    
                                                                                                                                                               
2. Wspieranie misji Muzeum, którego przedmiotem działania, określonym w Regulaminie, na podstawie 
którego działa Prywatne Muzeum jest między innymi gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, 
katalogowanie i udostępnianie zbiorów z zakresu historii techniki, motoryzacji, militariów i dziedzin 
pokrewnych, realizowanej w sferze zadań publicznych dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego.                                                                                         
3. Zbieranie funduszy  na gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i konserwację zbiorów z 
zakresu historii techniki, motoryzacji, militariów i dziedzin pokrewnych oraz finansowanie bieżącej 
działalności Muzeum.                                                                                                                                                      
       
4. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub 
modernizacji nieruchomości zajętych na potrzeby Muzeum.                                                                                 
                                  
5.  Finansowanie innych należności w szczególności podatkowych oraz związanych z ubezpieczeniem 
nieruchomości.                                                                                                                                                              
6. Rekonstrukcja zabytków motoryzacji, techniki i militariów.                                                                               
                                                      
7. Działalność edukacyjna, wydawnicza, wystawiennicza oraz kulturalna związana z misją Muzeum.          
                 
8. Organizowanie imprez o charakterze edukacyjno- kulturalna kształtująca w społeczeństwie 
świadomości roli, jaką dzisiejsze zabytki motoryzacji, techniki i militaria- widziane w kontekście historii, 
a w szczególności postępu technicznego- pełnią w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.                      
9. Upowszechnianie i kształtowanie wrażliwości poznawczej podstawowych wartości historii i kultury 
polskiej oraz światowej poprzez umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.                                 
  
10. Organizowanie zlotów, rekonstrukcji i pikników historycznych oraz szkoleń i konferencji dla 
miłośników zabytków motoryzacji, technik i militariów.                                                                                    
11. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.    
                                                                                                                                                                      
12. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji.                                                                                                                
     
13. Inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z Muzeum i innymi 
organizacjami.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

17000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 3

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

• Gromadzenie i 
odnawianie zabytków 
militarnych i techniki;
• Finansowanie i 
realizację inwestycji 
polegających w 
szczególności na 
budowie, remontach 
lub modernizacjach 
nieruchomości zajętych 
na potrzeby Muzeum;
• Rekonstrukcja 
zabytków motoryzacji, 
techniki i militariów;
• Działalność 
edukacyjna, 
wydawnicza, 
wystawiennicza oraz 
kulturalna związana z 
działalnością Muzeum;
• Organizowanie 
imprez o charakterze 
edukacyjno- kulturalna 
kształtująca w 
społeczeństwie 
świadomość roli, jaką 
dzisiejsze zabytki 
motoryzacji, techniki i 
militaria- widziane w 
kontekście historii, a 
szczególnie postępu 
technicznego- pełnią w 
rozwoju kulturowym i 
cywilizacyjnym;
• Upowszechnianie i 
kształtowanie 
wrażliwości poznawczej 
podstawowych 
wartości historii i 
kultury polskiej oraz 
światowej poprzez 
umożliwianie 
korzystania ze 
zgromadzonych 
zbiorów;
• Organizowanie 
zlotów, rekonstrukcji i 
pikników historycznych 
oraz szkoleń i 
konferencji dla 
miłośników zabytków 
motoryzacji, techniki i 
militariów;

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 167,540.70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,165.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 164,375.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,165.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,000.00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 163,375.40 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,165.30 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 17,782.75 zł 3,165.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3,165.30 zł 3,165.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,617.45 zł 0.00 zł

1 remonty pomieszczeń muzealnych oraz eksponatów 3,165.30 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

13,169.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

12.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Bąk
Marek Maluga

2016-07-01 Data wypełnienia sprawozdania 2016-07-01
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RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2015-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  - od 
jednostek powiązanych

2,833.00 1,618.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  2,833.00 1,618.00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)

0.00 0.00

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok obrotowyPozycja

I. Amortyzacja 0.00 0.00

II. Zużycie materiałów i energii 2,462.29 3,295.95

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

II. Dotacje 20,653.00 152,753.70

III. Inne przychody operacyjne 627.75 13,169.00

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 3,165.30

3. Inne przychody operacyjne 627.75 10,003.70

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychI. 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 0.00 3,165.30

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 3,165.30

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -3,172.96 149,757.95

G. Przychody finansowe 0.00 0.00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Odsetki, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE
35-201 RZESZÓW
KOCHANOWSKIEGO 19 
0000401083

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 
rachunkowości

1 2 3 4

E. Pozostałe koszty operacyjne 0.00 3,165.30

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

3. Inne koszty operacyjne 0.00 0.00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

B. Koszty działalności operacyjnej 27,286.71 14,617.45

III. Usługi obce 11,060.42 332.18

0.000.00Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaVI.

V. Wynagrodzenia 4,770.00 0.00

9,723.883,294.00Podatki i opłaty, w tym:  - podatek akcyzowyIV.

VII.

VIII.

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

5,700.00

0.00

1,265.44

0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -24,453.71 -12,999.45

D. Pozostałe przychody operacyjne 21,280.75 165,922.70

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

V. Inne 0.00 0.00

Sporządzono dnia:2016-07-01

Rafał Marciniak

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

Tomasz Bąk

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

H. Koszty finansowe 8.61 0.00

I. Odsetki, w tym:  - dla jednostek powiązanych 8.61 0.00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

IV. Inne 0.00 0.00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -3,181.57 149,757.95

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

0.00

0.00

K.

L.

Zysk (strata) brutto (I±J)

Podatek dochodowy

-3,181.57

0.00

149,757.95

0.00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -3,181.57 149,757.95
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BILANS
sporządzony na dzień: 2015-12-31

MUZEUM TECHNIKI I MILITARIÓW W RZESZOWIE
35-201 RZESZÓW
KOCHANOWSKIEGO 19 
0000401083

Stan na

2015-01-01 2015-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 22,177.00 169,765.40

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 22,177.00 169,765.40

1 Środki trwałe 22,177.00 169,765.40

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 0.00 5,869.40

d) środki transportu 22,177.00 163,896.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 1,221.51 2,684.06

I Zapasy 0.00 0.00
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1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 1,000.00 570.85

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 67.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 67.00

- do 12 miesięcy 0.00 67.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek 1,000.00 503.85

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

0.00 0.00

c) inne 1,000.00 503.85

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 221.51 299.89

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 221.51 299.89

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 221.51 299.89

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 221.51 299.89

- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 1,813.32

AKTYWA razem (suma poz. A i B) 23,398.51 172,449.46

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 20,121.51 169,413.46

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1,000.00 1,000.00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 73.51 73.51

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00
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VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 22,233.17 19,048.00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -3.60 -466.00

VIII Zysk (strata) netto -3,181.57 149,757.95

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3,277.00 3,036.00

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) - inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 3,277.00 3,036.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 3,277.00 3,036.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 3,036.00

- do 12 miesięcy 0.00 3,036.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3,277.00 0.00

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 0.00 0.00

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem (suma poz. A i B) 23,398.51 172,449.46
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Sporządzono dnia: 2016-07-01

Rafał Marciniak

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

Rafał Marciniak

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

Druk: MPiPS



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Część 1
1. Aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy (jednostka nabywa wyłącznie eksponaty muzealne).

2. Grunty użytkowane wieczyście

Nie dotyczy.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych w jednostce

Jednostka prowadzi muzeum. Zabytki i inne eksponaty wprowadzane są do ksiąg w nominalnej cenie nabycia. 
Nadmienić wypada, że większość darczyńców wycenia przekazywane eksponaty jako warte nominalnie 0,00 zł. 
Dlatego stan majątku powiększają wyłącznie takie darowizny eksponatów, jakie wg dokumentów przekazania 
mają wartość większą niż 0,00 zł. W roku obrotowym 2015, dotyczyło to darowizn sprzętu z Gminy Jodłowa 
oraz Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej. Inne eksponaty (np. od różnych Komend Policji, przekazano 
wg wartości 0,00 zł).

4. Zobowiązania wobec budżetu publicznego z tytułu uzyskania praw własności

Nie dotyczy.

5. Struktura własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy pochodzi w całości od Fundatora.

6. Zmiany w kapitałach podczas okresu sprawozdawczego

Stan kapitałów własnych w dniu bilansu, 169.413 zł 46 gr. Stan kapitałów własnych na początku okresu: 20.121
 zł 51 gr. Kapitał podstawowy (1.000 zł) zmieniały wyniki z ubiegłych okresów.

7. Propozycje co do podziału zysku (pokrycia straty)

Wynik w roku 2015 w kwocie (+) 149.757 zł 95 gr Fundator planuje, po pokryciu niewielkiej straty z ubiegłych 
okresów, przeznaczyć w całości na działalność statutową (i zysk zostawić w Fundacji).

8. Stan rezerw

Nie tworzono.

9. Odpisy aktualizujące należności

Nie dokonywano.

10. Struktura zobowiązań długoterminowych

Nie dotyczy.

11. Istotne pozycje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych

Typowe, rozliczane w czasie RMK z polis ubezpieczniowych.

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie dotyczy

13. Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy.
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II

Część 2

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Jednostka prowadzi sprzedaż usług edukacyjnych oraz biletów wstępu do Muzeum.

2. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy.

3. Wysokość aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

4. Informacja o działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania od wyniku brutto

PRZYCHODY:  
  
sprzedaż towarów i usług Saldo Ma 1 618,00 zł
pozost. przychody operacyjne Saldo Ma 165 922,70 zł
przychody finansowe Saldo Ma 0,00 zł
  167 540,70 zł
doliczenia do przychodów:  
dotacje UM Rzeszów  - - -  1 000,00 zł
wyłączenia z przychodów:  
dotacje UM Rzeszów  - - - 1 000,00 zł
darowizny eksponatow i inne, wartość > 0   151 753,70 zł
umorz.podatków, nie zal.do koszt.   13 169,00 zł
 Razem, przychody podatkowe wykazane w deklaracji CIT-8: 1 618,00 zł
 (a przed uwzględnieniem wyłączeń wg CIT-0) 154 371,70 zł
  
KOSZTY:  
  
koszty w ukł. rodzajowym Saldo Wn 17 782,75 zł
koszty sprzedanych tow / usł. Saldo Wn 0,00 zł
pozost. koszty operacyjne Saldo Wn 0,00 zł
koszty finansowe Saldo Wn 0,00 zł
  17 782,75 zł
doliczenia do kosztów:  
     
wyłączenia z kosztów:  
wyłączenie CIT (nkup)   11 022,44 zł
koszty finansowe NKUP (budżet itd.)   0,00 zł
poz.oper. NKUP (odpisu, zd.l.ub itd.)   0,00 zł
    0,00 zł
 Razem, koszty podatkowe w deklaracji: 6 760,31 zł
  
 Podstawa opodatkowania przed korektami: -5 142,31 zł
  
 Pomniejszenia dochodu do opodatkowania: 0,00 zł
  - w tym darowizna:  0,00 zł
  
 Dochód do opodatkowania: -5 142 zł
  
 Zobowiązanie podatkowe (19%) 0,00 zł
  
 Korekty podatku do zapłaty: 0,00 zł
  - w tym, wpłacone zaliczki  0,00 zł
  
 PODSUMOWANIE, PODATEK DO ZAPŁATY / ZWROTU: 0 zł
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6. Informacje udzielane, gdyby prowadzono kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat

Nie dotyczy.

7. Środki trwałe w budowie

Nie dotyczy.

8. Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Jednostka liczy się ze stopniowym zwiększaniem zasobów.

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz o podatku od takich zdarzeń

Nie wystąpiły. Nie dotyczy.

Część 2(a)

Wszystkie pozycje bilansu powstawały w okresie sprawozdawczym wyłączenie w walucie polskiej. Różnic 
kursowych nie ustalano.

III

Część 3

Jednostka nie podlega obowiązkowi sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych. W związku z 
tym nie ustalono metody sporządzania tego rachunku.

IV

Część 4

1. Przeciętne zatrudnienie

Nie zatrudniano w roku 2015.

2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządu i nadzoru

Nie dotyczy.

3. Pożyczki i inne świadczenia o podobnym charakterze dla osób z organów zarządu i nadzoru

Nie dotyczy.

V

Część 5

1. Znaczące zdarzenia z lat ubiegłych

Kwota (-) 466 zł dotyczy skutków cofnięcia części dofinansowania do działalności statutowej w roku 2014.

2. Zdarzenia zaszłe po dniu bilansowym, nie uwzględnione w sprawozdaniu

Nie wystąpiły.

3. Ewentualne zmiany polityki rachunkowości dokonywane w trakcie roku obrotowego

Nie wystąpiły.

4. Porównywalność (w ujęciu liczbowym) z poprzednimi okresami obrotowymi

Zapewniono pełną porównywalność.
VI
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Sporządzono dnia:2016-07-01

Część 6

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

Nie dotyczy.

2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy.

3. Wykaz podmiotów, w których posiada się co najmniej 20% udziału lub liczby głosów

Nie dotyczy.

4. Informacje w związku ze zwolnieniem lub wyłączeniem od skonsolidowanej sprawozdawczości

Nie dotyczy.

5. Dane rejestrowe podmiotów powiązanych

Nie dotyczy.

VII

Część 7

1. Informacje na temat połączeń, dokonanych metodą nabycia

Nie dotyczy.

2. Informacje na temat połączeń, dokonanych metodą łączenia

Nie dotyczy.

VIII

Część 8

Nie stwierdza się występowania niepewności co do możliwości kontynuacji działalności. Nie ma potrzeby 
podejmowania działań niepewność taką eliminujących.

IX

Część 9

Nie stwierdza się żadnych innych informacji, istotnych z punktu widzenia ich wpływu na ocenę sytuacji 
majątkowej, fi-nansowej lub wynik finansowy jednostki.

Fundacja nie korzystała z usług biegłych rewidentów.
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