
INFORMACJE OGOLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we wlaSciwym rejestrze sqdowym albo
ewidencji,
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2) wskazanie czasu tnrvania dzialalnoSci jednostki, jezelijest ograniczony,

.-
fzas tnrlaRla nle,cranaczony

3) wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem finansowym,

Rcczne Egrrawo:denFe f*nansay*fe za 2SlS rok.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowo6ci przewidzianych dla jednostek mikro zv,tyszczegolnieniem wybranych
uproszczefi,

*rganEaacja stosuje rasady rfichr;l-1f{cwo5,rE d$a.fednnstek rn:kro stcsownle do arl 3ust lep$rt ? i spnrzqdza
sprawczdanle ff nansarqre zgcdnie zE za+qc:nikiem nr 4 dc ustawy a rachunrkct**cfrl craz knrq,'-da z niestoscld'Enia
zasad cs*oenej tJu,ycefi]I. i

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta{o spoaqdzone przy zaloZeniu kontynuowania dzialalnoSci przez jednostkg
w dajqpej sig przewidzie6 przyszlo6ci oraz czy nie islniejq okolicznoSci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania pzez niq
dzialalnoSci,

Rorene spral4Jozcian*e f*nansowe sporzqdzCIno glr4y zff{ozengu korrtlinunivanla c$zie{a$nadci.

Nie sq enan€ okoflczncdcl, ktdre wskaqr-q'a{irhy na lstm$en$e zagraienia d[a kontynucln*ania dz*a$afr,urfci pzez
organcz6cjq

6) om6wienie przyjgtych zasad (potitytij rachunkowoSil, w tym metod vvyceny aktyrv6w i pasyw6w (takZe amortyzacji),
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu spoaqdzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostceprawowyboru. 'r :r' ' ' ;
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Frzl,jqte zasady rachunkavra$ci stcsuje siq tT spns,*h c*qqly; dckanujec t'+ knEejnl'ch ?atach crbrntcrl**y'ch

ge'inalcn.u,e*o stLrpfpJan*a cperacji Easp,,arlarczyrh, jednakau'e-! v4,creny aktywol+r I parwdru' tJ1lynik flnansowy

ustafia sle tak aby za kn$e.!ne *ata infcrrlrarle vr nfrh zarl'arte hyfu' g:crawnywa$n€::

l-, naEeznoscl gznbcruiqzania - w kkffatach v','ymagatne-|zap"lety

2, kapita{y vt*asne l,'; rqar-lo(ci nomlna$nej

3.grrodks tnd{e{e r warlnic! nlemrater*xtne: pral+ne - wg r.en nab,ycfrn. pamnie-!-tzcrne o odpi.ry amorffraqline; $rodki

tnEale c,,qiar.loici.,grzelcruczajqc4 3 50Oz{ arrlortyzfi\i!.fif}e s4 rnetndq iinlcvrE z zastosciqraniesn ohov"fEzltiar}ch

s,tawek an:crtyzat1,,3n_licFr; Srodkitrwafe u v;ai'tnirf n*egrnzel*ecza.l+c'E 3 5'G0zi an'1o$1izfl${art€ 5'q r','.rg zasedSr 1ilSY;

odpisu tryartcsc$ li',i !1lolr.lenr*e zakupu.

4,. jrodkE pieniqzne - $.iycen,a lo-,i{,frrtn6,c! norniirafnei. Stcl*iarz$szenie grcsiada irrdki finansclnre l4' kasEe I na

rachunkacfi hankn"+yclr ty*ko ttr t*la$ucEe pn{skiej'

Data sporzqdzenia:201 7-03-31

Datazatwierdzenia: 
".".:?Jlffi,$:::fl3;l'"1r"

Joranta chodakiewicz 
rorooroffiffi#UJ",

'+, -'}. d,'t t" ( ],Vt*tt,

Rndt{r.- $\o".e.rt^e}t

Malgorzata Czapska, Bo2ena Jeliriska, Agnieszka Kara6,

Joaina Okarma, Elzbieta Doraczyriska, Maria Majewska'
Aneta Mazurek

lmig inazwisko kierownika iednostki' a je2elijednostkq kieruje organ

wi.ioo.oUowy, wszystkich czlonk6w tego organu - na podstawie art- 52 ust'

2 ustawy o rachunkowosci
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