IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
IV.
2. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Jednostkę
ZHP umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: nie wystąpiły

3. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez
jednostkę ZHP na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi,
przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem komendy lub innych organów statutowych Jednostki ZHP lub jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami komendy lub innych organów statutowych lub jednostki z nią powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą
znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników Jednostki ZHP lub innej jednostki będącej
jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są
niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Jednostki ZHP: nie wystąpiły

4. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Komendy i innych organów statutowych Jednostki ZHP:
w zł i gr.

5. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Komendy i innych organów statutowych Jednostki ZHP: nie wystąpiły
6. Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy: nie wystapiły

V.
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w spra-

wozdaniu finansowym za rok obrotowy: nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględ-

nionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: nie wystąpiły

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:nie wystąpiły

3. Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność
Jednostki: nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego, za rok poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy: są porównywalne

VI.
1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w spra-

wozdaniach finansowych): nie dotyczy
2. Informacje o transakcjach Jednostki ZHP ze spółkami kontrolowanymi: nie dotyczy
3. Wykaz spółek w których Jednostka ZHP posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub
w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki: nie dotyczy

VII.
1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności Jednostki
ZHP (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka: nie dotyczy
2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem
niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy
3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy

VIII.
Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wyniku finansowego Jednostki ZHP: nie występują
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(miejsce i data sporządzenia)

