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WPROIVADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Ninie.jsze sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki o nazwie polskie stowarzyszenie
Sprawiedliwego Handlu ,,Trzeci Swiat il\Ay" z siedzibq w Gdyni, przy ulicy Kwidzynskiej 15.
sprawozdanie to anuluje i zastqpuje proprzednie sprawozdanie za rok 2015 zatwierdzone
25'06';1016 roku' sprawozdanie finansowe w pierwotnej wersji zostato przekazane
do Kraj<lwego Rejestru Sqdowego, Pierwszego Urzqdu skarbowego w Gdyni, Ministerstlva
Pracy i Polityki spotecznej oraz Rejerstru PADoR Komisji Europejskiej. Nowa wer:;ja
sprau,'o;zdania r6wnie2 zostanie przekazana do wy2ej wymienionych instytucji.

l\a dzie6 sporzqdzania niniejszego sprawozdania organem uprawnionym do
repre;zelntacji Stowarzyszenia jest Zarzqd Glowny, organem nadzoru Gl6wna Komis;ja
Rewizy.ina, natomiast organem sprawujqrcym nadz6r Prezydent Miasta Gdanska.
Sklad Zarrzqdu Gt6wnego oraz Gl6wnej Komisji Rewizyjnej przedstawia ponizsza tabela.

Gfownym przedmiotem dzialalnoSci Stowarzyszenia jest dzialalnoii dobroczynna
polegajqca na walce z ub6stwem v/ spoteczno6ciach Globalnego potudnia poprzez
propagowanie idei Sprawiedliwego Handllu oraz budowq rynku dla produkt6w pochodzqcych
od drobnych wytw6rc6w z kraj6w rozwijajqcych siq. Poprzez dziatania promocyjne i

edukacyjne stowarzyszenie przyczynia s;iq do lepszego zrozumienia idei zr6wnowa2onego
rozwoju w spoteczeristwie i budowy wra2liwo5ci na potrzeby ubogich spoteczno5ci drobnych
wytw6rcow i ich warunki 2ycia.

W poprzednim roku obrotowym ksiqgi rachunkowe byty prowadzone przez Finansa
Sp. z o.o. z siedzibq w Gdarisku przy ul, Grunwaldzkiej 26/5 (KRS nr 9444I). W 2015 roku
ksiqgi rachunkowe Stowarzyszenia byly prowadzone przez P. Nataliq Kuchnowskq (wpis do
CEIDG). Od 1stycznia20L6 r. ksiqgi rachunkowe sE prowadzone przezKre@tywna Sp. z o.cl. z

siedzibq w Gdyni przy ulicy Romanowskie:go 68/7 (KRS numer 557603).
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Przedsiqbiorc6w oraz Rejestrze

Stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonym przez

Sqd Rejonowy w Gdarisku, Vll Wydziat Gospodarczy od dnia 19 wrzeinia 2003 roku pod

nu merem KRS0000173I7 9.

orjo1.oL,2oi.4dori#ffi lod 2s.06.2016

Wojciech Tiqba - Prezes Zarzqdu
Krzysztof Szczepariski - Wicepreze
Ewa Rabenda-Kmita - Skarbnik
\nna Janczewska - Sekretarz

Vojciech Ziqba - Prezes Zarzqdu
wa Rabenda-Kmita - Skarbnik

Tadeusz Makulski- Prezes Zarzqdu
Ewa Rabenda-Kmita - Skarbnik

Gt6wna Komisja Rewizyjna

ld 01.01.20l1f do 20.06.2015 )d 20.06.2015 do 25.06.201,G ld 2s.06.2016

ffactaw Makrycki
(rzysztof Starczewski
]arbara Swierzko

//acfaw Makrycki
(rzysztof Starczewski
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Krzysztof Starczewski
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w roku 2010 stowarzyszenie uzyskalo status organizacji po2ytku publicznego (opp)potwierdzony wpisem do KRS i zostato wpisane pir", Ministerstwo pracy i polityki
spolecznej na listq podmiot6w uprawnianych do otrzymywa nia 1.% podatku dochodowegood os6b fizycznych. stowarzyszenie utracito status opp w kwietniu 2015 roku.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia31 grudnia 2015 roku. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 sporzqdzon o przyzato2eniu kontynuowania przez stowarzyszenie dzialalnoSci w kolejnych latach obrotowych.
Na dzief sporzqdzania sprawozdania finansowego nie byty znane 2adne okolicznogci

wskazujqce na zagrozen ie kontyn uowa n ia dziata I noic i przezstowa rzyszen ie.
w roku obrotowym 201'5 przyiqto do stosowania w spos6b ciqgfy w kolejnych latach

obrotowych zasady rachunkowosci zgodne z przepisami ustawy z dnia 2g wrzesnia 1gg4 rokuo rachunkowo5ci, zwanej w dalszej czqSci opracowania ustawa o rachunkowogci.
wykorzystano metody ksiqgowari zbie2ne z rozwiqzaniami proponowany.i * ustawie orachunkowosci, szczeg6lnie w zakresie zasad wsp6lmiernoSci przychodow i koszt6w,
okre(lonych w Artykule 6.

W roku obrotowym 2015 sktadniki majqtku trwatego wykazano w bilansie w cenie
zakupu, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. wszystkie nabyte w 2015 roku
Srodki trwale o niskiej jednostkowej warto6ci poczqtkowej, nie przekraczajqcej 3500 zl, byly
odpisywane w koszty jako materiaty.

W roku obt'otowym 20L5, rachunek zysk6w istrat sporzqdzono w wariancie
porownawczym. Ze wzglqdu na rozmiar prowadzon ej przez Stowarzyszenie dziatalnodci, przy
sporzqdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 20L5 w odniesieniu do
szczeg6towodci danych wykazanych w bilansie oraz dodatkowych informacjach i

obja5nieniach do sprawozdania finansowego zastosowano niekt6re uproszczenia okrejlone
w Artykule 50, ustqp 2ustawy o rachunkowo6ci, kierujqc siq zasadq istotnojci.
Stowarzyszenie nie wykazuje roinicy stanu produkt6w.

Od 1 stycznia 2015 r. w rachunku zysk6w i strat wyodrqbniono przychody statutowe,
na kt6re skladajq siq wplaty I% z podatku dochodowego, skfadki, darowizny na cele
statutowe itp. Przychody ze skladek sq rozpoznawane w wysoko6ci rzeczywistych wpfat.

Natalia Kuchnowska
Osoba uprawnlona do prowadzenia ksiqg rachunkowych
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I BILANS ZA ROK 2015
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK
2075

lcz65e ptERWszA.

w pierwszej czqdci dodatkowych informacji i objasnieri do sprawozdania finansowego
za rok 2015 dokonano om6wienia gl6wnych pozycji bilansowych jednostki wystQpujEcych nadzieri 3L grudnia 2015 roku.

Na aktywa jednostki na dzied bilansowy skladafy siq posiadane irodki trwate, zapasytowar6w handlowych, nale2noici i inwestycje kr6tkoterminowe. w tabelach poni2ejprzedstawiono kolejno wykaz zmian w zakresie posiadanych przez jednostkq jrodk6w
trwatych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych, z uwzglqdnieniem ich wartosci
poczqtkowej oraz wysoko6ci umorzenia, wedlug sposobu ujqcia ich w bilansie za rok 2015.

Lp.

tClkrerSlenie

grupy
Srorlk6w
trwafych

WartoS6 poczqtkowa

Stan na

poczqtek

roku

Zwiq;kszenia Zmniejszenia

Stan na koniec
rokuZakup

Aktua liza

cja

warrtoici
Inne

Sprzeda

z

Likwidac
je Inne

T
Gru nty
wlasne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Budynki i

budowle
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Urzqdzenia

techniczne i

maszyny
t4.468,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.468,50

4
Srodki
tra nsportu

482,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,66

5
Pozostate

Srodkitrwate
4.966,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.966,01

6

Wartosci
niematerial-
ne I prawne

5.323,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.323,0s

Razem: 25.240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.240,22
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tp.

Okre(lenie
grupy

Srodk6w

trwalych

Wysoko6d umorzenia wartoS6 netto

Stan na
poczqtek

roku

Zwiqkszenia Zmniejszenia

Stan na
koniec roku

Stan na
poczEtek

roku

Stan na
koniec roku

Amortyza
cja

Inne
Sprze

dai
Inne

1 Grunty wlasne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,0(

2
Budynki i

buclowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0( 0,0c

Urzqdzenia

techniczne i

maszyny
1,4.468,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4.468,50

0,0( 0,0c

4
Sroriki
transportu 482,66 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 482,66 0,0( 0,0c

5
Pozostale

6rodki trwale 4.966,01 0,00 0,00 0,00 4.956,01. 0,0( 0,0(

6

WartoSci

niematerialnie i

prawne
5.323,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.323,05

0,0c 0,0c

Razem: 25.240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 25.240,22 0,0( 0,0c

Na koniec roku obrotowego 2015 jednostka nie posiadaia 2adnych grunt6w
u2ytkowanych wieczy5cie. Na koniec roku obrotowego 20L5 jednostka nie posiadala zadnych
nie podlegajqcych amortyzacji bilansowej Srodk6w trwatych u2ywanych na podstawie um6w
leasingu.

Na koniec roku obrotowym 2015 nie wystqpowaly w jednostce 2adne zobowiqzania
wobec bud2etu paristwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tytutu uzyskanych praw
wtasno5ci budynk6w lub budowli.

W roku obrotowym 2015 nie utworzono rezerwy na odroczony podatek dochodowy
zgodnie z tre6ciq Artykufu 37, ustqp 10 ustawy o rachunkowo:ici ani zadnych innych rezerw.

Stosownie do tre5ci Artykutu 35b ustawy o rachunkowoSci, dokonano odpis
aktualizujqcy warto:ii nale2no6ci obciqzajqcych wynik finansowy biezqcego roku obrotowego
w wysoko:ici 9.310,39 zl. Na poczqtek oraz koniec roku obrotowego w jednostce nie
wystqpowaty zad n e na leznoici dtugoterm inowe.

Stowarzyszenie przewiduje, iz w kolejnych okresach sprawozdawczych uregulowane
zostanq zalegfe od 2008 roku skladki czfonkowskie w tqcznej warto:ici 405,00 zl.
Ponadto zatwierdzony zostal w 2016 roku zwrot poniesionych wydatk6w z tytulu udziatu w
projektach PRICE i Advocating for FT (vote4FT ) w wysokosci7.47g,73 euro.
Kwota ta w przeliczeniu na zfote po:irednim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego 201,5
roku wynosi 31.870,6L zt. Do dnia sporzqdzenia sprawozdania Stowarzyszenie otrzymalo z tej
kwoty 2.325,39 euro.
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WYKAZ tSTOTNyCH ROZLTCZENM TEDZYOKRESOWyCH:

Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe czynne
Lp.

llytull roz liczeri miqdzyokresowych Nazwa kontrahenta Stan na poczqtek

roku
Stan na

koniec roku

1. Jstugi ksiggowe Finansa 1,.470,O( 0,00

2 Jbezpieczenie mienia ERGO Hestia 393,0( 0,00

3. Jbezpieczenie mienia PZU 629,2) 1,.047,26

4 lzlonkowstwo WFTO 0,0( 3.r77,50

5 (oszty projekt6w PRIcE I vote4FT 0,0( 31.870,61

Bierne rozliczenia miqdzyokresowe

Lp. T'ytull rozliczei miqdzyokresowych Nazwa kontrahenta
Stan na poczqtek

roku
Stan na koniec

roku

t. Jslugi pocztowe )oczta Polska 942,74 0,00

2. tlajem Hurtownia Wedkarska 2.806,6', 0,00

3 :nergia Enea 299,8i 0,00

Na koniec roku obrotowego 2015 jednostka nie
prawnych, co do dysponowania swoimi aktywami, w sensie

zobowiqza6. Nie udzielono r6wnie2 zadnych gwarancji

zobowiEzania waru n kowe jednostki.

posiadata 2adnych ograniczefi
zabezpieczonych na jej majqtku
porqcze6, mogqcych stanowic

Wvkaz zobowiazari wedfu kr

Natalia Kuchnowska
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tadst belaykaz zobowiqzan wedfug okresow wymagalnoscr przedstawra ponlzsza taoela:

Lp. Zoborviqzania wobec

Okres wymagalnoSci

Rarzemdo 1 roku
powyiej

1 roku do 3 lat

powyiej
3 lat do

5 lat

powyiej
5 lat

stan na 2015 rok

BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ

L Jednostek powiqzanYch:

a)z tytutu dostaw i

uslug

b) inne

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2 Pozostatych jednostek: 208.700,95 t52.566,25 23.500,00 15.760,'J.t 0 0 0 0 232.200,95 168.326,36



I 
czq5e DRUGA.

w roku obrotowym 2015 nie wystqpiiy w jednostce okoriczno5ci uzasadniajqcedokonywanie odpis6w aktualizacyjnych Srodk6w trwalych ani zapas6w. w roku 2015 niezaniechano zadnej z dziedzin prowadzonej dziafalnoSci, nie planuje siq r6wniez takich dzialafw kolejnym roku obrotowym' w bie2qcym okresie sprawozdawczym nie wytwo rzono
2adnych Srodk6w trwalych na wtasne i obce potrzeby, nie mialy miejsce r6wnie2 2adne
zdarzenia gospodarcze, kt6rych skutki nale2afoby zaliczyc do zyskow lub strat
nadzwyczajnych. w roku biezqcym nie poniesiono, a na rok przyszty nie planuje siq
ponoszenia naklad6w na niefinansowe aktywa trwaie, ani na ochronq 6rodowiska.

Na zrealizowane przychody w roku obrotowym 2015 sktadaly siq przychody z
dziatalno6ci statutowej, przychody ze sprzeda2y towar6w, pozostale przychody operacyjne
oraz przychody finansowe' Przychody ze sprzeda2y realizowano w siedzibie jednostki oraz w
ramach sprzedazy wysyfkowej na terytorium kraju. Na pozostale przychody operacyjne
zlo2yly m.in' doplaty z tytutu zrealizowanych projekt6w. Do przychod6w finansowych
zaliczono odsetki od 6rodk6w zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynik na
zrealizowanych 162nicach kursowych.
Wyka hod6w

Do koszt6w dziatalno6ci gospodarczej zaliczono poniesione koszty proste wedlug
rodzajow, warto6i sprzedanych towar6w w cenie zakupu, pozostate koszty operacyjne oraz
koszty finansowe. Do pozostalych koszt6w operacyjnych zaliczono m.in. przeterminowane
nale2no5ci oraz ro2nice inwentaryzacyjne. Do koszt6w finansowych zaliczono odsetki od
po2yczek dtugotermi nowych.
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z , wedtug gt6wnych tytuf6w, zestawiono w tabeli:

Lp.

Przychody z dzialalno5ci

Rodzaj przychod6w Stan za rok ubiegly Stan za rok bieigcy

1,. Przychody statutowe 0,0( 6.790,5(

z tego: ;kiadki cztonkowskie

larowizny na cele statutowe
lrzychody z 1% podatku (OPP

0,0(

0,0(
0,0(

100,0(

150,0(
6.540,5(

2 Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i

materia16w
48L.32t,4( 41,t.082,6t

3 Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w 4.474,01 0,0(

4. Pozostaie przychody operacyjne 112.092,9: 126.676,21

z tego: Jotacje i doptaty 105.034,4 56.401,3(

5 Przychody finansowe 688,9i 1.079,95

6 Zyski nadzwyczajne 0,0( 0,0(

Razem: 598.577,3: 545.529,3t

,q



az koszt6w dziatalnoici, wedltu tvtul6w. zestawiono w tahpti

Koszty dzialalnoSci

tp. Rodzaj koszt6w Stan za rok ubiegly Stan za rok bieiqcy

I Amortyzacja 0,0( 0,00

2. Tuiycie materiat6w i energii 16.L40,4! 7.43:1,72

3 Usfugi obce 106.087,4i 87.237,84

4 Podatki i optaty 9.767,9t q 1qQ q?

5 Wynagrodzenia L46.035,8, 101.639,75

6 Ubezpieczenia spoteczne i Swiadczenia 22.O93,2! 21,.069t,78

Pozostale koszty 45.348,61 29.777"69

Razem koszty wedtug rodzaj6w: 345.473,5( 252.3L6,3t

8 Warto66 sprzedanych towar6w w cenie zakupu 294.253,6C 268.699,08

9 Pozostale koszty operacyjne 482,3( 83.053, L8

10 Koszty finansowe L.648,9 t 4.660,1.1.

tl Straty nadzwyczajne 0,0( 0,00

Razem: 541.858,43 608.728,68

WYNIK BILANSOWY BRUTTO:

Przychody

Opis pozycji Kwota w zl

Przychody netto ze sprzeda2y i zrdwnane z nimi 417 .873,1.8

Pozostale przychody operacyjne 126.676,21.

Przychody finansowe r.079,99

Zyski nadzwyczajne 0,00

Razem przychody wedlug ksiqg rachunkowych 545.529,38

Koszty

Koszty dziala Ino5ci operacyjnej q?1 n1q ?o

Pozostate koszty operacyjne 83.0s3,18

Koszty finansowe 4.664,L1

Straty nadzwyczajne 0,00

Razem koszty wedlug ksiqg rachunkowych 608.728,68

Zysklstrata brutto wedlug ksiqg rachunkowych -63.099,30

Natalia Kuchnowska
Osoba uprawniona do prowadzenia ksiEg rachunkowych
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Wykazana w rachunku zysk6rar i strat wysoko6i koszt6w w ujqciu ustawy orachunkowosci jest roina od wysoko5ci koszt6w, ustalonych dla cel6w ustawy o podatku
dochodowym, ze wzglqdu na wystripowanie po5r6d koszt6w w uiqciu ustawy o
rachunkowoSci, koszt6w nie uznawanych za koszty uzyskania przychod6w w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym. t.qczna kwota koszt6w niepodatkowych wynosi
52'828,12 zl, na kt6rq sktadajq siq m.in. przeterminowane nale2nojci w kwocie gI:z1rg,72zl
oraz odpisy z tytulu utraty nale2nodci na lqcznq wartosi 9.310,39 zl.

Ustalony na podstawie przepis6lv podatkowych doch6d do opodatkowania, a tak2e

Stratq netto roku obrotowego 201[5 proponuje siq pokryi z zysku lat ubiegtych. Strata
z 2OL4 roku w wysoko6ci 43.281-,OB zl zostata pokryta z kapitaiu wtasnego (zysku

niepodzielonego).

lczqse rRzEctA.

Dla potrzeb wyceny nale2noSci, zobowiqzaf, Srodk6w pieniq2nych w kasie oraz Srodk6w

pieniq2nych na rachunkach bankowych w walutach obcych przyjqto nastqpujqce kursy

przyjqte do ich wyceny: 1 EUR = 4,26t5 zf wg Sredniego kursu NBP z dnia 3L,12.20L5. Przy

wycenie na koniec 2014 roku przyjqto Srednie kursy NBP z dnia 3t.L2.2O1.4: l EUR = 4,2623

zl oraz 1GBP = 5.4648 zt.

lczqSf czwARrA.
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netto za rok obrotowy 2015 wynosza:
opis ll9lycji Kwota w zl

Razem przychody wedlug ksiqg rachunkowych s45.629,38

Razem przychody bilansowe, nie uznavrane za podatkowe 2.516,00

Razem przychody podatkowe, nie uznawane za bilansowe 0,00

A Razem przychody do opodatkowania 543.113,38

Razem koszty wedtug ksiqg rachunkow'/ch 608.728,68

Razem koszty bilansowe, nie uznawane za podatkowe 82.899,72

Razem koszty podatkowe, nie uznawane za bilansowe 1.843,09

B Razem koszty uzyskania przychod6w 527.672,05

A-B Doch6d podatkowy L5.44t,33

Odliczenia od dochodu (50% straty podatkowej z2O!4 roku) 9.455,26

Doch6d zwolniony z podatku na podstawie arl.!7, ust.1, pkt.4 pDOp 5.986,07

c Podstawa opodatkowania 0,00

Stopa podatku dochodowegow /" t9

D Kwota podatku dochodowego w zf 0,00

Czq56 odroczona podatku dochodowego w zi 0,00

Razem podatek dochodowy (czqdi bie2qca i odroczona) 0,00

E ilysk/strata netto wedfug ksiqg rachunkowych -53.099,30



Stosownie do tre6ci Artykufu 45, ustqp 3 ustawy o rachunkowosci jednostka nie jest
zobowiqzana do sporzqdzania rachunku przeplyw6w pieniq2nych.

lczqSc 
ptArA.

w roku obrotowym 2015 Stowarzyszenie nie zawieralo um6w nieuwzglqdnionych w bilansie.
W roku obrotowym 20L5 Stowarzyszenie nie przeprowadzata transakcji z podmiotami
powiqzanymi na innych ni2 rynkowe warunkach.
W roku obrotowym 2015 stan zatrudnienia przedstawiaf si

W roku obrotowym 2015 Stowarzyszenie nie dokonywano wypiat wynagrodzeri ani nie
udzielato pozyczek ani innych Swiadczeli o podobnym charakterze osobom wchodzqcym w
sktad organow zarzEdzajqcych i nadzorujqcych lub ich krewnym. W roku obrotowym
2Ol5Stowarzyszenie nie podlegafo obowiqzkowi badania sprawozdania finansowego na
podstawie art. 64 Ustawy o rachunkorvoSci, jednak w celu pozyskania Srodkow z komisji
europejskiej postanowilo takie badanie przeprowadzii. Wyptata wynagrodzenia dla biegtego
rewidenta wyniesie 5.000 zt.

Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zawiera zadnych informacji dotyczqcych ubiegtych lat
obrotowych. Efekty wszystkich znanych na dzieri sporzqdzenia sprawozdania, znaczqcych
zdarzen,jakie nastqpity po dniu bilansow'ym ujqto w sprawozdanru.

[zEsesioJMA.-
Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zawiera zadnych informacji o wsp6lnych
przedsiqwziqciach, kt6re nie podlegajq konsolidacji, Sp6tkach, w ktorych jednostka
posiadalaby udzialy lub o podobnych zdarzeniach, gdy2 w roku obrotowym, kt6rego
sprawozdanie dotyczy zjawiska takie nie rvystqpity.
Jednostka nie zawierala transakcji z podmiotami powiqzanymi. Jednostka w roku 2015 nie
byia w posiadaniu udziat6w w innych jednostkach.

W niniejszym sprawozdaniu finansowyrn nie
lqczenia lub podziatu jednostki, gdy2 w roku
zjawiska takie nie wystqpity.

informacji dotyczqcych
sprawozdanie dotyczy

wykazano 2adnych
obrotowym, kt6rego

Z tego pracownicy

Z tego pracownicy
fizyczni

czEsc szosTA.

czEsf DzTEWtATA.
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tL



finansowego osobie prowadzqcej ksiqgi
do jej reprezentowania nie byty znane
ac niepewno6i, co do mo2liwo6ci

Na moment sporzqdzenia niniejszego sprawozdania finansowego osobie prowadzqcej ksiqgirachunkowe jednostki oraz osobom uprawnionym do jej reprezentowania nie byfy znane2adne inne informacje, kt6re nale2afoby ujawnii w sprawozdaniu, gdyz mogfyby w istotnysposdb wplynqi na ocene sytuacji majqtkowej, finansowej bqdz wynik finansowy jednostki.

Natalia Kuchnowska
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Gdynio, 30-09-20j.6

Gdynia, 30-09-2016

Gdynio, 30-09-20i.6

czEse DztEstArA

t4
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