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1. Informacje ogólne 
 

 
Siedziba Jednostki mieści się w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 154. 

 
Jednostka posiada numer NIP 7791082712 oraz symbol REGON 302263220. 

 
Czas trwania działalności Jednostki  jest nieograniczony. 
 

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku  
i zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą  
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać 
działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Jednostki nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę.  

 
Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariancie porównawczym. 
 
Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. 
 
Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym. 

 
Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. 

 
Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 
 

3. Zasady (polityka) rachunkowości 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą  
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zm.), zwaną 
dalej Ustawą. 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich 
nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 
3.1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających  
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu 
amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności 
środka trwałego. 
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Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości 
niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł 
obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych 
korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.  

Na podstawie art. 3 ust 5 i 6 ustawy o rachunkowości Jednostka dokonuje kwalifikacji umów,  
o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, według zasad określonych w przepisach podatkowych. 

 
3.2. Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej 
zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności.  

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według 
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten 
dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy 
pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia 
poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, 
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według 
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio 
do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, 
której dotyczy odpis aktualizacji. 

 
3.3. Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej.  
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających 
zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: 

 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie 
jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub 
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych 
operacji. 

Wartość rozchodu walut na dewizowy rachunek bankowy jest ustalana przy zastosowaniu metody 
cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. 

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc 
odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
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3.4. Kapitały 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości wniesionej przez założycieli.  

Jednostka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych. 
 

3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Jednostka 
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się 
przede wszystkim: koszty mediów dotyczące przyszłych okresów oraz koszty ubezpieczeń. 

 
3.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W przypadku Jednostki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności 
równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi  
w przyszłych okresach sprawozdawczych (czesne wpłacone z wyprzedzeniem). 

 
3.7. Wynik finansowy 

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 
wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Jednostka stosuje wariant 
porównawczy rachunku zysków i strat. 
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