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1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we wla6ciwym rejestrze sqdowym albo ewidencji
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2) czastruvania dzialalnoSci jednostki, je6li jest ograniczony

fzas trwan*a nlecznauony.

3) okres objqty sprawozdaniem finansowym

Forzne sprawoadanEe fnansfiree ra rok 2*17. 
1

4) czy sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone pzy zatto2eniu kontynuowania dziatalno6ci przez jednostkg w dajqcej siq przewidzie6
przyszlo6ci oraz czy nie istniejq okoliczno6ci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania przez niq dzialalno6ci

Rocsne s$rrawoEdafiie finansod*e sporEEdzono przy za*fiEenEu lcontynuowania dz!a*alnosc,. N*e sq zn,ane

n$coliczno{cf, ktdre $iskazywa{yby na [stnfrenge EagFflienEa dla konignuawan9e dzieialnairi prEec organiracj€.

5) om6wienie pzyjqtych zasad (polityki) rachunkowo6ci, w tym metod wyceny aKyw6w i pasyw6w (tak2e amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporzqdzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fr44jqte zasady rechuflfinwodcl stosu.fe siq w :posdb tlgg*y. dokanuj4c rn-{ kfitr€jnych *atach ohrc{c',,vyrlr
jednakowegfi grHpawania operacji gosp.adarc:$ch,j'ednakcwej wyceny aktFrso\,-i i pas3n+,aw. V.r3rnik finansnwy
ustala sie tald ahy za kcfe.lne Eata infar*r'lacje rv nirh zawarte hy$ pcrownyl*.'a$ne:

1. naNezna$r& izobswEazanifi - w !r"+,atach wyfiilesaFrlej zap{Bty

l. kaplta{y w{asne v; warto5c$ rtfinxFnatnej

3. ircdlcEtno"'aie !wal"t^odci niernate*ain,e i prawne - wg ten nah!,f,ia. pCIrnniejszone o od$lisir arnct-tyzm{}*ne; srfidki
trwale a $JBFto ci Frzelffa{zajqcej I SGGzl ar,lorgrzowane sq rnetodq fifrnEowq z zestosor*'en*effi ohov*iqzu.}acyc:h

stfiwek amortyzdr3'jnych; 'frodk! tns,ate o warts$ci n[eprze$racza.iqce.i 3 5S82* dfirart],"owfine iQ !'{S zasEc{:d lfril?i
adpfisu lryartosc$ tv rnornenc*e zakupu,

4. irodk! p!en[qzne - \i.ryf,en8 !6J rr'Ji]rtfi(cl ilorn!flaBne:]. Starvarqrrszenie pos$ada $rndfii filransop;e w kss[e 6 na

t'achunkach hanknwych gf ko w lq,afucie pnfskle.j.
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