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CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane rejestracyjne

1.1. Nazwa: FUNDACJA PO PIERWSZE EDUKACJA
1.2. Adres: 00-819 Warszawa, ul. Złota 61 lok. 100
1.3. Forma prawna:

Fundacja

1.4. Rejestracja:

24. 09. 2014 r., wpis KRS nr 0000524410 do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze
Przedsiębiorstw w Rejestrze Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS;

1.5. Nr REGON:

147436717

1.6. NIP:

9512383724

1.7. Przedmiot działalności:
Fundacja prowadzi działalność w następujących dziedzinach (kody PKD):
58, 59, 63.99.Z, 70.22.Z, 72.20.Z, 73.20.Z, 74.40.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B,
85.60.Z
1.8 Zmiana nazwy
W 2015 roku fundacja zmieniła nazwę z "FUNDACJA FOR EUROpe" na „Fundacja Po

pierwsze edukacja”.
2. Cele statutowe

2.1. Cele statutowe:
Zgodnie z § 7 Część II. Cele i zasady działania fundacji Statutu celami Fundacji są:
wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego;
wspieranie wymiany międzykulturowej i dialogu międzypokoleniowego;
inicjowanie, popieranie oraz aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany
i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy,
doświadczeń, umiejętności;
wspieranie gospodarki wolnorynkowej;
wspieranie rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie;
wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie;
prowadzenie badań naukowych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk społecznych zachodzących
w Polsce i na świecie;
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wspieranie integracji europejskiej;
budowanie świadomości ekonomicznej w społeczeństwie;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju
przedsiębiorczości;
inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej,
edukacji i biznesie;
inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej
rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka;
propagowanie działalności wydawniczej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz integracji europejskiej;
promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
promocja i wspieranie idei wolontariatu oraz działalności humanitarnej i charytatywnej.

2.2. Statutowe środki realizacji:
Zgodnie z §8 Część II. Cele i zasady działania fundacji Statutu, Fundacja realizuje swoje cele
w szczególności poprzez:
działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
organizowanie i sponsorowanie realizacji filmów, publikacji, konkursów, koncertów
i przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich, odczytów etc.;
działalność edukacyjną, w tym działania oświatowe propagujące wiedzę na temat procesów
gospodarczych;
organizowanie zajęć aktywizujących i terapeutycznych dla różnych grup wiekowych;
fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności
Fundacji;
udzielanie dotacji i darowizn na cele edukacyjne i naukowe;
udzielanie pożyczek na cele edukacyjne i naukowe;
organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji oraz innego rodzaju wydarzeń w obszarze
określonym przez cele Fundacji – niezarobkowa działalność;
współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami w Polsce i na świecie - dla realizacji celów
Fundacji;
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współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz podobnymi
placówkami;
sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii – niezarobkowa działalność;
działalność wydawniczą – niezarobkowa działalność;
działalność publicystyczną – niezarobkowa działalność.

3. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego

3.1 Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

3.2 Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i składa się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015, którego suma bilansowa wynosi 1 247 716,08 PLN;
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 z zyskiem netto w wysokości
1 191 535,60 PLN
- dodatkowych informacji i objaśnień.

3.3 Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.

3.4 Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, z ustawą z dn.
29.09.1994 r. o rachunkowości. Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zostały
sporządzone według wzorów i zakresu przedstawionego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

4. 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.

a) Zasada wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– wartość początkową, według której ujmuje się w księgach rachunkowych środki trwałe,
środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne, stanowi ich cena nabycia.
Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne dokonywane na
zasadzie planowego systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres
amortyzacji. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości
początkowej nieprzekraczającej 3500 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
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b) Wycena inwestycji długoterminowych – nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne
inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według
ceny nabycia, względnie według ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia
transakcji nie są istotne.
c) Wycena inwestycji krótkoterminowych – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy
według ceny rynkowej.
d) Materiały i towary – wycenia się według cen zakupu.
e) Należności i udzielone pożyczki – wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
f) Środki pieniężne w walutach obcych – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po
kursie średnim NBP na dany dzień.
g) Zobowiązanie w walutach obcych – wycenia się po kursie średnim NBP z dnia wystawienia
dokumentu, na dzień bilansowy po kursie średnim NBP na dzień bilansowy.
h) Fundusze własne – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w
księgach rachunkowych według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i statutu.
i)

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odnoszenia ich
skutków finansowych jednostka dokonuje - czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych; biernych rozliczeń
międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających
na bieżący okres sprawozdawczy.

j)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dokonywane są z zachowaniem zasady
ostrożności oraz odnoszone współmiernie do wykorzystanych otrzymanych środków.

k) Wynik finansowy – wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy
przychodami bieżącej działalności statutowej a kosztami działalności, powiększonymi o
całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnoadministracyjnych
działalności statutowej. Ustalony wynik finansowy netto jednostki prezentowany będzie w
kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.
.

6

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI PO PIERWSZE EDUKACJA za rok 2015

1. Wyjaśnienia do bilansu:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów
na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia,
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:
- nie wystąpiły.

1.2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych:
- nie wystąpiły.

1.3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie
okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10:
- nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
- nie wystąpiły.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
- nie dotyczy.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem
praw, jakie przyznają:
- nie dotyczy.

1.7. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych:
Pozycja

Stan na 31.12.2014

Towary
Razem

Stan na 31.12.2015

3 940,00

1 250,00

3 940,00

1 250,00
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1.8. Należności krótkoterminowe:
Pozycja

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2015

Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

36 740,00

Należności z tytułu podatku VAT

6 171,29

3 732,00

0,00

424,46

6 171,29

40 896,46

Inne należności
Razem

1.9. Inwestycje krótkoterminowe:
Pozycja

Stan na 31.12.2014

Bieżący rachunek bankowy

102 912,54

10 009,02

0,00

142,11

50 000,00

1 195 418,49

6 171,29

1 205 569,62

Kasa gotówkowa
Inne środki pieniężne - lokata

Stan na 31.12.2015

Razem

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

1.10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:
- nie wystąpiły.

1.11. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
- nie dotyczy.

1.12. Fundusze własne:
Fundusz własny

Stan na 31.12.2014

Fundusz statutowy
Należne wpłaty na fundusz statutowy
Zysk/Strata z lat ubiegłych
Zysk/Strata z roku bieżącego
Razem

Stan na 31.12.2015

2 000,00

2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-21 179,14

- 21 179,14

1 191 535,60

-21 179,14

1 170 356,46

W bieżącym roku obrotowym Fundacja miała nadwyżkę środków pozyskanych na poszczególne
działalności nad kosztami poniesionymi w danym roku w łącznej wysokości 1 191 535,60 PLN.
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1.13. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile
jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:
- nie dotyczy.

1.14. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Lp.
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.

Treść

Kwota

Wynik finansowy netto
Proponowany podział
wypłata dywidendy (zaliczki)
zwiększenie/zmniejszenie kapitału zapasowego
zwiększenie/zmniejszenie kapitału rezerwowego
nagrody i premie
zasilenie funduszy specjalnych
inne
Wynik finansowy niepodzielony

1 191 535,60

1 191 535,60

1.15. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
- nie dotyczy.

1.16. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 do 5 lat,
d) powyżej 5 lat.
-nie wystąpiły

1.17. Zobowiązania krótkoterminowe:
Pozycja

Stan na 31.12.2014

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Stan na 31.12.2015

33 832,64

1 114,00

157,00
213,33

897,00
2 221,73

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

5 068,96

Inne zobowiązania

0,00

155,00

34 202,97

9 456,69

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń
i innych świadczeń:
- PIT-4
- ZUS

Razem
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1.18. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń:
- nie dotyczy.

1.19. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
Pozycja

Stan na 31.12.2014

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe –
darowizny celowe
Razem

Stan na 31.12.2015

150 000,00

67 902,93

150 000,00

67 902,93

1.20. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji
bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności
i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:
- nie wystąpiły.

1.21. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy
wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych
świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:
- nie wystąpiły.

1.22. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane
według wartości godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte
do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość
godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone
do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu)
na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu
roku obrotowego.
- nie dotyczy
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2. Wyjaśnienia do rachunku zysku i strat:

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze
sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie,
z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług:
Przychody w tym:
a) Przychody na działalności nieodpłatnej (darowizny)
b) Przychody z działalności statutowej odpłatnej
c) Przychody z działalności gospodarczej
d) Przychody finansowe i operacyjne

1 765 818,34
1 742 097,07
12 500,00
3 033,33
8 187,94

Koszty w tym:

574 282,74

a) Koszty dotyczące działalności nieodpłatnej

520 291,48

- Koszty dotyczące książki „Koniec wolnego rynku. Geneza kryzysu”.
- Wartość przekazanych nieodpłatnie książek
- Raport: Rynek instrumentów pochodnych

71 563,95
1 522,50
15 485,52

- Wystąpienia, konferencje

8 068,80

- Promocja książki „Zaskórniaki i inne dziwadła”

9 010,62

- Raport - przywileje emerytalne
- Cykl wykładów i spotkań edukacyjnych nt. gospodarki, inicjatyw społecznych

57 895,03
321 853,97

- Konsultacje społeczne
- Parlament Europejski - współpraca w zakresie budowania relacji i edukacji
ekonomicznej
- Koszty projektowe

24 430,49

b) Koszty dotyczące działalności odpłatnej

13 038,00

10 059,60
401,00

c) Koszty dotyczące działalności gospodarczej

1 843,96

- Koszty działalności wydawniczej

1 843,96

d) Koszty działalności ogólnoadministracyjnej
e) Pozostałe koszty operacyjne i finansowe (w tym różnice kursowe)

38 691,99
417,31

2.2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
- nie dotyczy.

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
- nie wystąpiły.
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2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
- nie wystąpiły.

2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
- nie wystąpiły.

2.6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym (zyskiem, stratą) brutto:
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa
Wynik finansowy (zysk,strata) brutto za rok obrotowy
Przychody wpływające na wynik brutto będące przychodami
podatkowymi w 2014 roku
Koszty wpływające na wynik brutto nie będące kosztami
podatkowymi
Podstawa opodatkowania
Dochód wolny od podatku

Dane za rok obrotowy
1 191 535,60
-82 097,07
8 617,48
1 118 056,01
1 118 056,01

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:
- nie dotyczy.

2.8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
produktów w roku obrotowym.
- nie dotyczy.

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:
- nie dotyczy.

2.10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie:
- nie wystąpiły.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte
do ich wyceny:
- Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31
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4. Objaśnienie

struktury

środków

pieniężnych

przyjętych

do rachunku

przepływów

pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą
bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto
z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny:
- nie dotyczy.

5. Objaśnienia dotyczące spraw osobowych:

5.1. Informacje

o

charakterze

i

celu

gospodarczym

zawartych

przez jednostkę

umów

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:
- nie dotyczy.

5.2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach
niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane
w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi
dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju,
z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny
ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:
- nie dotyczy.

5.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 1,00.

5.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach
wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów
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lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem
dla każdej kategorii organu:
- nie wystąpiły.

5.5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze
udzielonych

osobom

wchodzącym

w skład

organów

zarządzających,

nadzorujących

i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania
oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla
każdego z tych organów:
- nie dotyczy.

5.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi:
- nie dotyczy.

6. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:
- nie wystąpiły.

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik
finansowy jednostki:
- nie wystąpiły.

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym
metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego
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oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:
- nie wystąpiły.

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
- przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne.

7. Inne informacje:

7.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych
składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia:
- nie dotyczy.

7.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:
- nie dotyczy.

7.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20%
w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także
informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego
i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:
-nie dotyczy.

7.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
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b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie,
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych)
przez jednostki powiązane:
- nie dotyczy.

7.5. Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka
zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka
zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne:
- nie dotyczy.

7.6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej
z jednostek,

których

dana

jednostka

jest

wspólnikiem

ponoszącym

nieograniczoną

odpowiedzialność majątkową:
- nie dotyczy.

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie.
- nie dotyczy.
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9.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
- od dnia bilansowego do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok nie
wystąpiły formalne lub istotne zdarzenia mające wpływ na przedstawioną sytuację majątkową
wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu.

Warszawa, dn. 31.03.2016 r.
Sporządzono:

Warszawa, dn. …………………
Zatwierdzono:

17

