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1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz nazwa właściwego 

sądu lub innego organu prowadzącego rejestr: 

Nazwa: Agencja badań Medycznych  

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Stanisława Moniuszki 1A , 00-014 Warszawa 

Podstawowy przedmiot działalności  zgodnie ze Statutem Agencji Badań Medycznych i PKD: 

Podstawowym przedmiotem działalności Agencji Badań Medycznych, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 

Działalność przeważająca:  

- 8412Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 

pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych  

Pozostałe działalności: 

- 7211Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

- 8690E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 Zadania statutowe zgodnie z §3: 

1) dofinansowywanie badań naukowych i prac rozwojowych w systemie ochrony zdrowia, 

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych 

wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, 

obserwacyjnych i epidemiologicznych; 

2) wydawanie opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz 

organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów; 

3) inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu na podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o Agencji 

Badań Medycznych z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 447 z późn. zm.); 

4) inicjowanie i realizacja własnych badań naukowych i prac rozwojowych; 

5) dofinansowywanie projektów, w tym projektów interdyscyplinarnych, zgodnych z programem, 

wyłonionych w drodze konkursu; 

6) organizacja i finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych ad hoc w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, 

obserwacyjnych i epidemiologicznych, w tym projektów interdyscyplinarnych; 

7) upowszechnianie efektów zrealizowanych zadań; 
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8) wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej  

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych; 

9) inicjowanie działań na rzecz rozwoju rynku badań klinicznych w Rzeczypospolitej Polskiej,  

w tym współpracy z partnerami w zakresie ustalania zasad finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych pacjentom uczestniczącym w badaniach klinicznych. 

Właściwy  rejestr: 

rodzaj rejestru: Podmiot utworzony na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.   

 poz.447)  wejście w życie 22 marca 2019 r. 

 

2. Czas trwania działalności jednostki: 

Agencja Badań Medycznych została utworzona na podstawie art. 41 ustawy o Agencji Badań 

Medycznych z dnia 21 lutego  2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.447) wejście w życie 22 marca 2019 r. 

Czas trwania działalności Agencji jest nieograniczony. 

  

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 22 marca2019 r. do 31 grudnia 2019 r.. 

 

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe. 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe, ponieważ w skład jednostki nie wchodzą 

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

5. Wskazanie, 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. 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. jest pierwszym sprawozdaniem finansowym dla Agencji 

Badań Medycznych. Zostało sporządzone przy załozeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego. 
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1) Zasady rachunkowości stosowane w Agencji zostały opisane w Polityce Rachunkowości 

Agencji Badań Medycznych. Dokument ten zawiera również Zakładowy Plan Kont. 

2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Na koniec każdego miesiąca sporządza się 

zestawienie obrotów i sald, zawierające symbole i nazwy kont, salda na dzień otwarcia ksiąg 

rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego 

oraz salda za okres sprawozdawczy i od początku roku obrotowego oraz sumę sald na koniec 

okresu sprawozdawczego. 

3) Przychodami Agencji są środki finansowe otrzymane w formie: 

− dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów Agencji, 

− dotacji celowych na realizację i finansowanie zadań ustawowych, 

− środków finansowych pochodzących z innych źródeł. 

4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub 

kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Do amortyzacji stosuje się 

metodę liniową. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł 

(wyposażenie) amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do używania. Miesięcznych 

odpisów amortyzacyjnych dokonuje się po wprowadzeniu do ewidencji, począwszy od 

miesiąca następnego, po miesiącu przyjęcia do użytkowania. 

5) Należności wycenia się w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem ostrożności. 

6) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty. 

Kapitały (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej, Fundusz podstawowy Agencji 

odzwierciedla równowartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

7) Agencja sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej. 

8) Obsługę rachunkowości prowadzi się z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego 

firmy Comarch-CD OPTIMA. 

9) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

Agencji Badań Medycznych. 

10) Sprawozdanie finansowe składa się z: 

- informacji dodatkowej  

- bilansu 

- rachunku zysku i strat  

- zestawienia zmian w funduszu jednostki 

- rachunku przepływów pieniężnych 
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 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

I.  Objaśnienia do bilansu 

 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 

obrotowego w wartości brutto, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy.  

Wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały,  pozostałe  środki trwałe (w zł i gr.). 

 

Wartość nabycia lub koszt wytworzenia 

Nazwa grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na pocz. 

roku obrotowego 

Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec 

roku obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I. Wartości niematerialne i prawne 

1.  Wartości niematerialne i prawne 

2. Zaliczki na WNiP 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 

 1.  Środki trwałe 

     a.  grunty (oraz prawo wieczystego  

użytkowania gruntu) 

     b.  budynki, lokale i obiekty  

     inżynierii lądowej i wodnej 

     c.  urządzenia techniczne i maszyny 

     d.  środki transportu 

     e.  inne środki trwałe 

 2.  Środki trwałe w budowie  

   

 

 

0.00 

0,00  

0,00 

  0,00 

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

54 489,00 

54 489,00 

0,00 

       1 777 851,85 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

  

1 777 851,85 

0,00 

0,00 

0,00 

  

 

 

 

 

  

  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

 

54 489,00 

54 489,00 

0,00 

1 777 851,85 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

1 777 851,85 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

  

 

Razem: 0,00 

 

        1 832 340,85  0,00 

   

1 832 340,85 
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2. Umorzenie – amortyzacja     (zł i gr)                                                                                                                                                                                                                             

 

Nazwa grupy składników 

 

majątku trwałego 

                                          

                                        Umorzenie – amortyzacja 

 

Stan środków trwałych 

netto 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Aktualizacja Amortyzacja 

za rok 

 

 

Inne 

zwiększenia 

(aktualizacja 

wartości) 

Zmniejszenia Stan na 

koniec 

roku 

obrotowego 

Na początek 

roku 

obrotowego 

Na koniec 

roku 

obrotowego 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

         

I. Wartości niematerialne i prawne   

1. Wartości niematerialne i prawne  

  

0,00 

 0,00 

 

 0,00 

0,00 

        0,00 

     0,00 

         0,00 

0,00 

                  0,00 

0,00 

 54 489,00 

           54 489,00 

         

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  12 902,70    0,00 12 902,70 0,00 1 764 949,15 

      w tym: 

  1. Środki trwałe 

 

0,00 

  

       0,00 

 

    

 

0,00 

 

 

12 902,70  

 

0,00 

 

 

1 764 949,15 

  a. grunty (w tym: prawo wieczyst      

użytk. gruntu) 

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

  

0,00 

    b. budynki, lokale i obiekty         

       inżynierii lądowej i wodnej    0,00  0,00    0,00 0,00  0,00      0,00 

    c. urzadz. technicz. i masz. 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00 0,00 

    d. środki transportu   0,00  12 902,70        0,00  12 902,70  0,00     1 764 949,15 

    e. inne środki trwałe 0,00  0,00   0,00  0,00   0,00 0,00 

  2. Środki trwałe w budowie       0,00 0,00 

     Razem: 

 

0,00 

 

  12  902,70    0,00  12 902,70  0,00 1 819 438,15 
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3. Wartość gruntów użytkowanych przez Agencji Badań Medycznych 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu; 

 

Samochód osobowy  158 200,00 zł 

          

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli; 

 

Nie dotyczy. 

 

6. Fundusze Agencji 

- Fundusz podstawowy  

Fundusz podstawowy odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości   

niematerialnych i prawnych. 

- Fundusz rezerwowy  

Zgodnie z ustawą o Agencji Badań Medycznych z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 447 z późn. zm.) fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto z przeznaczeniem na 

finansowanie inwestycji lub pokrycie straty netto. Zatwierdzony zysk netto za dany rok 

obrotowy w pierwszej kolejności pokrywa straty z  lat ubiegłych. 

 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty na rok obrotowy; 

Nie dotyczy. 

 

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: 

 

Nie dotyczy. 

 

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 
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10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 

 

Nie dotyczy. 

 

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 

 i poręczenia  także wekslowe. 

  

Nie dotyczy. 

     

12. Zobowiązania pozabilansowe  

  

Nie dotyczy. 

 

13. Struktura rzeczowa  przychodów i kosztów z działalności gospodarczej w 2019 r. 
 

Nie dotyczy.      

 

14. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;  

Nie wystąpiły. 

 

15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów i wyrobów: 

Nie wystąpiły. 

 

16. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku  

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 

Nie wystąpiły. 

 

Konto księgowe 
Saldo 

Wn 
Saldo Ma Komentarz 

840-02 Rozliczenia 

międzyokresowe 

przychodów-Dotacja 

podmiotowa 

0,00 517 803,73 

dotacja podlegająca 

zwrotowi do MZ 

zwrócono dnia 

31.01.2020 r. 

 

840-02 Rozliczenia 

międzyokresowe 

przychodów 

finansowe 

0,00 81,22 

 

odsetki bankowe 

640- Rozliczenia 

międzyokresowe 

kosztów - 

zobowiązania 

81 687,48 0,00 

zobowiązanie- do 

zapłaty DWR 

640- Rozliczenia 

międzyokresowe 

kosztów należności 

 

0,00 

 

223,50 należności  z tyt. 

rozliczenia 
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17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem  

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto; 

W 2019 r. Agencja otrzymała dotację podmiotową z budżetu państwa oraz środki od innych 

jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  7 115 000,00 zł,  są to dochody  wolne od 

podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 updop. 

 - dotacja na działalność     5 282 659,15 zł 

  - dotacja na zakup  ŚT       1 832 340,85 zł 

  

 

 

 

 

 

 

 

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie. 

Nie dotyczy. 

 

19. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe;  

Nie wystąpiły. 

 

20. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; 

Nie wystąpił. 

 

21. Objaśnienia do instrumentów finansowych; 

Nie dotyczy. 

 

22. Kursy przyjęte do wyceny 

Nie wystąpiły. 

 

23. Struktura środków pieniężnych; 

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem,  w tym: 

1) środki pieniężne w kasie – 0,00 zł 

2)  środki pieniężne na rachunku bankowym  - 517 884,95 zł  

 

Lp. 

 

Typ rozliczenia Kwota  

1.  Dotacja na działalność jednostki 

 

    5 282 659,15 

2.  Koszty finansowane z dotacji  

 

  - 4 764 774,20 

3.   Nadwyżka ( środki nie 

wykorzystanej dotacji podlegają  

zwrotowi do budżetu ) 

 

517 884,95 
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 Środki na rachunku są to środki niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie  

 517 803,73 zł oraz odsetki od środków   pochodzących z dotacji podmiotowej w kwocie   

  81,22 zł podlegające zwrotowi do budżetu państwa. 

 

24. Informacja o przeciętnym  zatrudnieniu w roku obrotowym : 

  Średnioroczne  zatrudnienie w Agencji w przeliczeniu na etaty w 2019 roku wyniosło:     

   15,85. 

25. Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi Agencji (łącznie z nagrodami, premiami  

i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym 

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku 

z tymi emeryturami: 

Wynagrodzenie Prezesa Agencji wypłacone 2019 roku wyniosło łącznie 221 686,62 zł brutto. 

 

26. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych 

osobom  zarządzającym, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty: 

Nie dotyczy. 

 

27. Wynagrodzenie wypłacone i należne biegłemu rewidentowi lub podmiotowi 

uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych: 

1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych  wyniesie 10 500,00 zł brutto 

2) za inne usługi poświadczające   0,00 zł 

3) za usługi doradztwa podatkowego 0,00 zł 

4) pozostałe usługi 0,00 zł 

 

28. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych  

w sprawozdaniu  finansowym roku obrotowego. 

Nie wystąpiły. 

 

29. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie  

 uwzględnionych  w sprawozdaniu finansowym; 

Istotnym zdarzeniem jakie nastąpiło po dniu bilansowym jest wybuch pandemii wirusa 

 SARS-Cov-2.  

Ryzyko związane z powyższym zdarzeniem nie miało wpływu na sporządzenie sprawozdania 

finansowego za 2019 r., jak również nie ma wpływu na dalsze kontynuowanie działalności 

jednostki. 
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30. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)  

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuacje majątkową, finansową  

i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 

finansowego oraz zmian w kapitale własnym; 

W 2019 roku nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości. 

 

31. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania  

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Agencji  

 

32.  Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 

Nie dotyczy. 

 

33.Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Nie dotyczy. 

 

34.Wykaz podmiotów w których jednostka posiadała co najmniej 20 % udziałów  

w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym podmiotu. 

Nie dotyczy. 

 

35.Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Nie dotyczy. 

 

36. Połączenie jednostek 

Nie dotyczy. 

 

 

37. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 

Nie dotyczy. 
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38. W sytuacji gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, 

należy ujawnić te informacje; 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 ………………………………                                                …………………………. 

      Główna Księgowa  Prezes 

 



Lp. Tytuł
Stan na

31.12.2018 r.

Stan na

31.12.2019 r.

A AKTYWA TRWAŁE 0,00 1 819 438,15

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 54 489,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

2 Wartość firmy

3 Wartości niematerialne i prawne 0,00 54 489,00

4 Zaliczki na poczet wartości niematrialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1 764 949,15

1 Środki trwałe 0,00 1 764 949,15

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 1 764 949,15

d środki transportu 0,00 0,00

e inne środki trwale 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

2
Od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 0,00 0,00

3 Od pozostałych jednostek

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1 Nieruchomości

2 Wartości niematerialne i prawne

3 Długoterminowe aktywa finansowe

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b.
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4 Inne inwestycje długoterminowe

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 0,00 518 108,45

I Zapasy 0,00 0,00

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 0,00 0,00

                 BILANS

AKTYWA

jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 

                        sporządzony na dzień 31.12.2019 r.



1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b inne

2
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b inne

3 Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00

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 0,00 0,00

d dochodzone na drodze sądowej

III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 517 884,95

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 517 884,95

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 517 884,95

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0,00 517 884,95

- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne

2 Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 223,50

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

0,00 2 337 546,60

 

 AKTYWA RAZEM



Lp. Tytuł
Stan na

31.12.2018 r.

Stan na

31.12.2019 r.

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) podstawowy 0,00 1 819 438,15

I Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

II Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

III Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

VI Zysk (strata) netto 0,00 0,00

VII Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 518 108,45

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

- długoterminowe

- krótkoterminowe 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a kredyty i pozyczki

b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

c inne zobowiązania finansowe

d inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 81 687,48

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

b inne

2
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

kapitałowe

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy

b inne

3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 81 687,48

a kredyty i pożyczki

b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

c inne zobowiązania finansowe

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00

e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

f zobowiązania wekslowe

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 0,00 13 829,43

h z tytułu wynagrodzeń 0,00 67 858,05

i inne 0,00 0,00

4 Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 436 420,97

1 Ujemna wartość firmy

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 0,00 436 420,97

 PASYWA RAZEM 0,00 2 337 546,60

( Data i podpis osoby, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych )

 

Bilans

PASYWA

( Data i podpis kierownika jednostki )



Wykonanie za okres Wykonanie za okres

01.01-31.12.2018r. 22.03.-31.12.2019 r.

A
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,

w tym: 0,00 4 796 855,75

- od jednostek powiązanych

I
Dotacje zaliczane do przychodów ( podmiotowe,na pierwsze wyposażenie w 

środki obrotowe 0,00 4 796 855,75

II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna) 0,00 0,00

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B Koszty działalności operacyjnej 0,00 4 809 839,67

I Amortyzacja 0,00 12 902,70

II Zużycie materiałów i energii 0,00 611 318,92

III Usługi obce 0,00 1 256 321,31

IV Podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00

- podatek akcyzowy 0,00

V Wynagrodzenia 0,00 2 228 049,91

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00 282 762,19

 - emerytalne 0,00 0,00

VII Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 418 484,64

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 (12 983,92)

D Pozostałe przychody operacyjne 0,00 62 902,70

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00

II Inne dotacje 0,00 50 000,00

III Pokrycie amortyzacji 0,00

IV Inne przychody operacyjne 0,00 12 902,70

E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 50 000,00

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III Inne koszty operacyjne 0,00 50 000,00

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0,00 (81,22)

G Przychody finansowe 0,00 81,22

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00

  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00

      - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00

 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00

      - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00

II Odsetki, w tym: 0,00 0,00

  - od jednostek powiązanych 0,00

III Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym: 0,00

  - w jednostkach powiązanych 0,00

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00

V Inne 0,00 81,22

H Koszty finansowe 0,00 0,00

I Odsetki, w tym: 0,00 0,00

 - dla jednostek powiązanych 0,00

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00

 - w jednostkach powiązanych 0,00

Lp. Tytuł

                                                   Rachunek Zysków i Strat wersja porównawcza  Agencja Badań Medycznych

sporządzony za okres 22 marca do 31 grudnia 2019 r.



III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00

IV Inne 0,00 0,00

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 0,00 0,00

J Podatek dochodowy 0,00 0,00

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L Zysk (strata) netto (I-J-K) 0,00 0,00

( Data i podpis osoby, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych )

( Data i podpis kierownika jednostki )



01.01-31.12.2018 r. 22.03.-31.12.2019 r.

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I Zysk (starata) netto 0,00 0,00

II Korekty razem 0,00 (4 714 774,20)

1 Amortyzacja 0,00 12 902,70

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00

4 Zysk (starata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00

5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00

6 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00

7 Zmiana stanu należności 0,00 0,00

8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i

kredytów
0,00 81 687,48

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 436 197,47

10 dotacja na działalność i do zwrotu 0,00 -5 245 561,85

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 0,00 (4 714 774,20)

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I Wpływy 0,00 0,00

1 Wpływy z dotacji podmiotowej z budżetu państwa 0,00 0,00

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne

3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00

II Wydatki 0,00 1 832 340,85

1
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów

trwałych
0,00 1 832 340,85

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 0,00

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4 Inne wydatki inwestycyjne

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 (1 832 340,85)

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy 0,00 0,00

1
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00

2 Kredyty i pożyczki

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych

4 Inne wpływy finansowe 0,00

II Wydatki 0,00 0,00

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00

4 Spłaty kredytów i pożyczek

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 22 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

                                                                  (metoda  pośrednia)

Lp. Tytuł
Wykonanie za okres



6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8 Odsetki 0,00

9 Inne wydatki finansowe 0,00

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) 0,00 7 065 000,00

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 0,00 517 884,95

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 517 884,95

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00

G Środki pienięzne na koniec okresu (F±D), w tym: 0,00 517 884,95

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

( Data i podpis osoby, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych )

( Data i podpis kierownika jednostki )



01.01-31.12.2018 r. 22.03.-31.12.2019 r.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0,00 0,00

   - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0,00 0,00

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00

a) zwiększenie funduszu (z tytułu) 0,00 1 819 438,15

Dotaje i środki na inwestycje (zakup śr. trwałych i wartości NP.) 0,00 1 832 340,85

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 12 902,70

przeksięgowanie na fundusz zapasowy 0,00 0,00

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 0,00 1 819 438,15

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

przeksięgowanie wyniku finansowego netto za ... rok 0,00 0,00

przeksięgowanie wyniku finansowego za …. rok 0,00 0,00

przeksięgowanie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

przeksięgowanie środków z funduszu podstawowego 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty 0,00 0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

 - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości 0,00 0,00

 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

    - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

    - wypłata dywidendy 0,00 0,00

 -przeksięgowanie na fundusz zapasowy 0,00 0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

Treść
Za okres

ZESTAWIENIE  ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 22.03 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.



5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

 - zmiana przyjętych zasad rachunkowości 0,00 0,00

 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

6. Wynik netto 0,00 0,00

a) zysk netto 0,00 0,00

b) strata netto 0,00 0,00

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 0,00 1 819 438,15

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00

   

   

( Data i podpis osoby, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych )

( Data i podpis kierownika jednostki )
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