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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2019 – 31.08.2020 
 

I. Informacje ogólne o Fundacji 
 
1. Nazwa fundacji 
Fundacja PRIMUS 
 
2. Adres siedziby fundacji 
02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo 1 
tel. (0-22) 648 28 53 (do 55) 
e-mail: zarzad@primus.com.pl 
 
3. Dane rejestrowe fundacji: 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
dokonano wpisu Fundacji PRIMUS do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w 
dniu 28.08.2002. 
Nr KRS: 0000127973 
Regon: 011068989 
NIP: 5210120397 
 
4. Dane dotyczące członków zarządu Fundacji: 

 

Funkcja  Imię i Nazwisko         
Okres 

od do 

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka 19.07.2017 nadal 

 
5. Określenie celów statutowych Fundacji: 
 

1. Celem Fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz rozbudzanie w 
dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu i podnoszeniem sprawności 
fizycznej uczniów.  

2. Cel Fundacji jest realizowany poprzez:  
a. zorganizowanie i prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, a także innych form 

kształcenia, 
b. promocję i organizację wolontariatu, 
c. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji, 
d. organizowanie i finansowanie:  

- stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji, 
- badań i studiów nad systemami oświatowymi i edukacyjnymi, wychowania fizycznego, 
- specjalnych warunków nauki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi zdolnościami i 

osiągnięciami w nauce,  
e. współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym 

celami Fundacji,  
f. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, na zasadach określonych w § 8 

statutu.  
 
9. Przedmiot działalności statutowej pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (wg PKD). 

mailto:zarzad@primus.com.pl
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1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
- wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);  
- szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z); 
- gimnazja (PKD 85.31.A); 
- licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B); 
- technika (PKD 85.32.A); 
- zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B); 
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); 
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). 

2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z prawem, działalność gospodarczą w zakresie:  
- szkoły wyższe (PKD 85.42.B); 
- działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).  

 
II. Działalność 

 
1. Opis działalności statutowej (zasady, formy i zakres): 

Działalność statutową realizowano poprzez prowadzenie i finansowanie szkół: Podstawowej i Liceum. 
Kontynuowano również prowadzenie kursów językowych. 
 

2. Opis głównych zdarzeń prawnych: 
W związku ze zmianami w prawie oświatowym, oddziały gimnazjalne w Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące Fundacji Primus przestały istnieć z dniem 31.08.2019. Z dniem 1.09.2019 otwarto 3 
klasy 1. Liceum 3-letniego i 3 klasy Liceum 4-letniego (te ostatnie po raz pierwszy).  
W okresie od 12 marca do 26 czerwca, zgodnie z decyzją rządu, zajęcia szkolne odbywały się zdalnie. 
W dniach 15-19  października klasy 4-8 Szkoły Podstawowej, uczyły się zdalne, w związku z wykryciem 
wirusa SARS-CoV-2 u jednego z nauczycieli . Od 19 października Liceum Ogólnokształcące przeszło na 
nauczanie zdalne ponieważ m. st. Warszawa znalazło się w strefie czerwonej. Fundacja jest 
przygotowana do prowadzenia nauki zdalnej lub mieszanej dla wszystkich uczniów obu szkół. 
Po dniu bilansowym nie zaszły żadne inne istotne zdarzenia. 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Dodatkowymi źródłami przychodów była działalność obiektów sportowych 
 

4. Przewidywany rozwój jednostki: 
Fundacja zwiększyła liczbę klas licealnych. 

 
5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju: 

Nie dotyczy. 
 
6. Teksty Uchwał i Zarządzeń Zarządu Fundacji: 

1. Uchwała Zarządu z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 
do Regulaminu Wynagradzania z dnia 17.08.2018 r. 

2. Uchwałą Zarządu z dnia. 11 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia zniżki dla dzieci pracowników 
3. Uchwała Zarządu z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie opłaty za użytkowanie tabletów 
4. Uchwała Zarządu z dnia 11 marca 2020 roku dotycząca zawieszenia zajęć dydaktycznych i 

opiekuńczych 
5. Uchwała zarządu z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia stacjonarnych zajęć 

dydaktycznych i opiekuńczych 
6. Uchwała z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie działań na terenie Fundacji Primus 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz na wypadek podejrzenia zakażenia 
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III. Finanse 
 
1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:  

Struktura przychodów  Kwota  Udział % 
otrzymano 
przelewem 

otrzymano 
gotówką 

Działalność statutowa  
11 154 509,20 zł 67,79% 97,7% 2,3% 

Dotacje  
4 292 882,39 zł 26,09% 100,0% 0,0% 

Pozostałe przychody operacyjne 
(darowizny, przychody OPP, ugoda, 
wieczyste użytkowanie)  

508 137,08 zł 3,09% 93,1% 6,9% 

Wynajmy obiektów  
180 446,21 zł 1,10% 100,0% 0,0% 

Przychody ze sprzedaży 
podręczników 

247 548,83 zł 1,50% 99,2% 0,8% 

Przychody finansowe  
71 065,37 zł 0,43% 97,7% 2,3% 

Razem 
16 454 589,08 zł 100,00% 98,2% 1,8% 

Podana struktura formy płatności jest szacunkiem. Dla działalności statutowej i przychodów finansowych 
podano uśrednioną wartość formy płatności. 
 
2. Informacje o poniesionych kosztach na cele statutowe i administrację szkół: 

Koszty wg rodzajów 
01.09.2018 - 
31.08.2019 

01.09.2019 - 
31.08.2020 

opłacono 
przelewem 

opłacono 
gotówką 

Amortyzacja 
 1 316 402,06 zł   1 294 117,66 zł   nie dotyczy   nie dotyczy  

Zużycie materiałów i energii 
 391 517,41 zł   354 979,91 zł  92,0% 8,0% 

Usługi obce 
 1 769 712,20 zł   1 495 440,18 zł  92,0% 8,0% 

Podatki i opłaty 
 34 164,00 zł   36 494,04 zł  100,0% 0,0% 

Wynagrodzenia 
 9 026 522,74 zł   9 371 632,95 zł  99,9% 0,1% 

Świadczenia na rzecz 
pracowników 

 1 933 235,85 zł   2 066 260,24 zł  100,0% 0,0% 

Pozostałe (w tym koszty 
wycieczek) 

 1 385 463,56 zł   478 034,37 zł  92,0% 8,0% 

Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 

 208 492,55 zł   249 459,11 zł  100,0% 0,0% 

Razem 
 16 065 510,37 zł   15 346 418,46 zł  98,7% 1,3% 

Podana struktura formy płatności jest szacunkiem. Dla Zużycia materiałów i energii, Usług obcych i 
Pozostałych kosztów podano uśrednioną wartość formy płatności. 
3. Dane o: 
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a. liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 
 

Stanowisko 01.09.2019 - 31.08.2020 

Administracja 
w tym: 

16 

Prezes Zarządu 1 

Pracownicy administracyjni 15 

Kadra pedagogiczna 
w tym:  

105 

Dyrekcja 5 

Pedagodzy 6 

Nauczyciele 94 

Żadna osoba nie pracuje wyłącznie na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

b. łącznej kwocie wynagrodzeń: 
 

Stanowisko 01.09.2019 - 31.08.2020 

Wynagrodzenia 9 371 632,95 zł 

W tym:  

 osobowe 7 378 301,89 zł 

 nagrody 996 163,56 zł 

 godziny nadliczbowe 887 617,98 zł 

 bezosobowe 109 549,52 zł 

Żadna osoba nie pracuje wyłącznie na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

c. członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto: 243 200,00 zł 
 
d. wynagrodzenia z umów zlecenia: 109 549,52 zł 

 
e. nie udzielono pracownikom w roku obrotowym pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 
 
f. stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych w mBanku S.A.: 4 916 549,49 zł 
 
g. nie nabyto żadnych obligacji ani nie objęto żadnych udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego  

 
h. nie nabyto nieruchomości 
 
i. zakupiono środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: 822 013,86 zł 
 
j. wartość aktywów (trwałe i obrotowe): 26 793 367,51 zł 
 
k. wartość zobowiązań: 
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długoterminowe 1 231 909,32 zł 

krótkoterminowe 2 625 953,09 zł 

 
4. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: 
 

Fundacja nie prowadziła ww. działalności zleconej przez podmioty państwowe i Samorządowe. 
 
5. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Zobowiązania z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych: 318 985,06 zł 
Składano następujące deklaracje podatkowe: PIT-4R, ZUS DRA, PFRON, podatek od nieruchomości, 
VAT-7. 
 

6. Informacje związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
 
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215). 
Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10.000 EUR, w rozumieniu przedmiotowej ustawy. 
 

7. Informacja o kontrolach i ich wynikach 
W roku obrotowym nie było żadnej kontroli. 
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8. Charakterystyka instrumentów finansowych, ich wartość bilansowa oraz informacja o ryzyku na 
operacjach finansowych: 

 

Instrumenty finansowe Charakterystyka 
Wartość 

bilansowa 

Warunki i terminy 
wpływające na przyszłe 

przepływy pieniężne 

Środki pieniężne 
Środki pieniężne w 
kasie i na 
rachunkach 

4 957 710,67 zł Nie dotyczy 

Kredyty i pożyczki 

Kredyt hipoteczny, 
mBank S.A. 
(dawniej BRE Bank 
S.A) w PLN 

1 210 300,00 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M+ 1,8 %, termin spłaty: 
30.06.2022 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing sprzęt 
komputerowy 
mLeasing sp. z o.o. 

9 345,68 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,66%, termin spłaty: 
15.12.2020 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

16 092,46 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,66%, termin spłaty: 
14.02.2021 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

45 724,07 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,65%, termin spłaty: 
14.04.2021 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

14 472,78 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,64%, termin spłaty: 
14.06.2021 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

51 588,33 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,64%, termin spłaty: 
24.01.2022 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

54 237,05 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,64%, termin spłaty: 
15.11.2022 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o 

100 373,22 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,63%, termin spłaty: 
15.02.2023 
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Rodzaje instrumentów 
finansowych  

Wartość bilansowa 
Efektywna 

stopa 
procentowa 

Rodzaj ryzyka 

Kredyt hipoteczny mBank S.A. 
(dawniej BRE Bank S.A) w PLN 

1 210 300,00 zł 
WIBOR 1M + 

1,8% 
Zmienność stopy 

procentowej 

Leasing Ipady mLeasing sp. z 
o.o. 

9 345,68 zł 
WIBOR 1M + 

1,66% 
Zmienność stopy 

procentowej 

Leasing Ipady mLeasing sp. z 
o.o. 

16 092,46 zł 
WIBOR 1M + 

1,66% 
Zmienność stopy 

procentowej 

Leasing Ipady mLeasing sp. z 
o.o. 

45 724,07 zł 
WIBOR 1M + 

1,65% 
Zmienność stopy 

procentowej 

Leasing Ipady mLeasing sp. z 
o.o. 

14 472,78 zł 
WIBOR 1M + 

1,64% 
Zmienność stopy 

procentowej 

Leasing Ipady mLeasing sp. z 
o.o. 

51 588,33 zł 
WIBOR 1M + 

1,64% 
Zmienność stopy 

procentowej 

Leasing Ipady mLeasing sp. z 
o.o. 

54 237,05 zł 
WIBOR 1M + 

1,64% 
Zmienność stopy 

procentowej 

Leasing Ipady mLeasing sp. z 
o.o. 

100 373,22 zł 
WIBOR 1M + 

1,63% 
Zmienność stopy 

procentowej 

 
Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie, z którą ekspozycja na ryzyko stopy procentowej jest 
monitorowana na bieżąco.  
 
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa 
każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia 
maksymalną ekspozycję na ryzyko zmiany stopy procentowej. 
 
9. W 2019 r. zostało przeprowadzone badanie bilansu za okres 01.09.2018-31.08.2019, w wyniku 

którego nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Warszawa 
 

Podpis Kierownika jednostki 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA OKRES 01.09.2019 – 31.08.2020 

I. Informacje ogólne: 

1. Fundacja Primus z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zoltana Balo 1. 

Fundacja Primus została utworzona aktem notarialnym z dnia 26.03.1992 r., sporządzonym w kancelarii 

notarialnej Katarzyny Szachułowicz-Barańskiej i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 

0000127973. 

2. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i 

Niepublicznego Liceum (z oddziałami Gimnazjalnymi do 31.08.2019). 

Fundacja ma: NIP 5210120397; REGON 011068989. 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów: 

a. ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.) 

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 688 i 1570 z późn. zm.) - Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) od 

dnia 23.04.2010 r. 

c. Statutu Fundacji sporządzonym w dniu 26.03.1992r. z późn. zm. 

4. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony. 

5. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację 

w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności w dającej się przewidzieć w przyszłości. 

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

1. Fundacja wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady 

ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.  

2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane 

odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne 

stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez Fundację o wartości 

początkowej poniżej 1000 zł, są odpisywane jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do użytkowania w 

koszty z uwzględnieniem zasady istotności oraz współmierności przychodów i kosztów, natomiast o 

wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

3. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe 

oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł 

odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
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w sposób istotny naruszyłoby to zasadę współmierności przychodów i kosztów. W związku z powyższym 

środki trwałe finansowane leasingiem są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu ich 

ekonomicznego okresu użyteczności. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy 

uwzględnieniu ekonomicznego okresu użyteczności środka trwałego. Prawo wieczystego użytkowania 

gruntów jest umarzane w wysokości 2,5 % rocznie – Fundacja posiada tylko prawo wieczystego 

użytkowania gruntu z ustalonym okresem amortyzowania wynoszącym 40 lat.  

4. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej wyceniane są w wartości nominalnej. 

5. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, 

z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie 

wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy 

według kursu średniego NBP na ten dzień. 

6. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności. 

7. Rozliczenia międzyokresowe czynne wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów 

dotyczących przyszłych okresów.  

8. Ze względu na specyfikę działalności Fundacja nie dokonuje zakupów podlegających magazynowaniu 

materiałów. Zakupy materiałów biurowych dokonywane są na zaspokojenie bieżących potrzeb 

pracowników i uczniów oraz podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Zakupione towary 

przedstawione w bilansie, to podręczniki szkolne, zamówione przez rodziców, wycenione według ceny 

nabycia. 

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują 

równowartość wartości netto otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, w tym prawa wieczystego 

użytkowania gruntu. 

10. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych.  

11. Przychody uznaje się jeśli są wystarczająco pewne, koszty gdy są dostatecznie prawdopodobne. 

12. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.  

13. Rachunek przepływów pieniężnych Fundacja sporządza metodą pośrednią. 

14. Fundacja nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja 

tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości.  

15. W bieżącym roku obrotowym nie zaistniały znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

Warszawa 
 
Sporządził       Data i podpis kierownika jednostki 



Fundacja Primus rok obrachunkowy: 2019

Zoltana Balo 1 za okres: 1.09.2019 - 31.08.2020

02-793 Warszawa

NIP: 5210120397

2018/19 2019/20

na dzień 31-08-2019 na dzień 31-08-2020

AKTYWA 26 321 239,68 zł 26 793 367,51 zł

A. Aktywa trwałe 21 953 954,89 zł 21 230 983,90 zł

    I. Wartości niematerialne i prawne 22 769,60 zł 12 300,47 zł

      1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł

      2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł

      3. Inne wartości niematerialne i prawne 22 769,60 zł 12 300,47 zł

      4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł

    II. Rzeczowe aktywa trwałe 21 817 102,85 zł 21 118 182,29 zł

      1. Środki trwałe 21 810 952,85 zł 21 112 032,29 zł

        a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6 562 412,56 zł 6 269 665,86 zł

        b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 677 419,65 zł 14 123 602,41 zł

        c) urządzenia techniczne i maszyny 66 041,30 zł 200 265,22 zł

        d) środki transportu 0,00 zł 0,00 zł

        e) inne środki trwałe 505 079,34 zł 518 498,80 zł

      2. Środki trwałe w budowie 6 150,00 zł 6 150,00 zł

      3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł

    III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

      1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

      2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale

0,00 zł 0,00 zł

      3. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł

    IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

      1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł

      2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł

      3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

        b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

0,00 zł 0,00 zł

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

        c) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

      4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114 082,44 zł 100 501,14 zł

      1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 0,00 zł

      2. Inne rozliczenia międzyokresowe 114 082,44 zł 100 501,14 zł

BILANS

Nazwa pozycji
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2018/19 2019/20

na dzień 31-08-2019 na dzień 31-08-2020
Nazwa pozycji

B. Aktywa obrotowe 4 367 284,79 zł 5 562 383,61 zł

    I. Zapasy 212 911,10 zł 225 619,23 zł

      1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł

      2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł

      3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł

      4. Towary 207 476,43 zł 213 424,70 zł

      5. Zaliczki na dostawy i usługi 5 434,67 zł 12 194,53 zł

    II. Należności krótkoterminowe 48 756,18 zł 267 738,62 zł

      1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł

          - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

        b) inne 0,00 zł 0,00 zł

      2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

0,00 zł 0,00 zł

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł

          - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

        b) inne 0,00 zł 0,00 zł

      3. Należności od pozostałych jednostek 48 756,18 zł 267 738,62 zł

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31 418,35 zł 108 979,73 zł

          - do 12 miesięcy 31 418,35 zł 108 979,73 zł

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

        b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publicznoprawnych

9 457,36 zł 10 544,41 zł

        c) inne 3 610,47 zł 148 214,48 zł

        d) dochodzone na drodze sądowej 4 270,00 zł 0,00 zł

    III. Inwestycje krótkoterminowe 3 985 934,12 zł 4 957 710,67 zł

      1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 985 934,12 zł 4 957 710,67 zł

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

        b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

        c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 985 934,12 zł 4 957 710,67 zł

          - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 985 934,12 zł 4 957 710,67 zł

          - inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł

          - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł

      2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 119 683,39 zł 111 315,09 zł

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 zł 0,00 zł

D. Udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł
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2018/19 2019/20

na dzień 31-08-2019 na dzień 31-08-2020
Nazwa pozycji

PASYWA 26 321 239,68 zł 26 793 367,51 zł

A. Kapitał (fundusz) własny 14 006 076,41 zł 14 611 987,69 zł

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 900,00 zł 2 900,00 zł

    II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28 646,97 zł 28 646,97 zł

          - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 

nominalną udziałów (akcji)

0,00 zł 0,00 zł

    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

          - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 zł 0,00 zł

    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

          - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 zł 0,00 zł

          - na udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł

    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 894 867,17 zł 13 974 529,44 zł

    VI. Zysk (strata) netto 1 079 662,27 zł 605 911,28 zł

    VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 315 163,27 zł 12 181 379,82 zł

    I. Rezerwy na zobowiązania 868 012,44 zł 1 698 291,19 zł

      1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 0,00 zł

      2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 851 311,45 zł 994 102,99 zł

          - długoterminowa 773 142,12 zł 926 460,38 zł

          - krótkoterminowa 78 169,33 zł 67 642,61 zł

      3. Pozostałe rezerwy 16 700,99 zł 704 188,20 zł

          - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

          - krótkoterminowe 16 700,99 zł 704 188,20 zł

    II. Zobowiązania długoterminowe 1 846 646,26 zł 1 231 909,32 zł

      1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

      2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

0,00 zł 0,00 zł

      3. Wobec pozostałych jednostek 1 846 646,26 zł 1 231 909,32 zł

        a) kredyty i pożyczki 1 210 300,00 zł 544 300,00 zł

        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł

        c) inne zobowiązania finansowe 137 223,32 zł 102 834,32 zł

        d) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł

        e) inne 499 122,94 zł 584 775,00 zł
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2018/19 2019/20

na dzień 31-08-2019 na dzień 31-08-2020
Nazwa pozycji

    III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 592 644,03 zł 2 625 953,09 zł

      1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 0,00 zł

          - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

        b) inne 0,00 zł 0,00 zł

      2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 zł 0,00 zł

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 0,00 zł

          - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

        b) inne 0,00 zł 0,00 zł

      3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 583 781,04 zł 2 589 383,23 zł

        a) kredyty i pożyczki 666 000,00 zł 666 000,00 zł

        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł

        c) inne zobowiązania finansowe 208 840,76 zł 188 999,27 zł

        d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 258 685,04 zł 475 137,64 zł

          - do 12 miesięcy 258 685,04 zł 475 137,64 zł

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

        e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 929 795,88 zł 649 350,80 zł

        f) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł

        g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych

325 063,13 zł 318 985,06 zł

        h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 3 618,74 zł

        i) inne 195 396,23 zł 287 291,72 zł

      4. Fundusze specjalne 8 862,99 zł 36 569,86 zł

    IV. Rozliczenia międzyokresowe 7 007 860,54 zł 6 625 226,22 zł

      1. Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł

      2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 007 860,54 zł 6 625 226,22 zł

          - długoterminowe 6 270 730,33 zł 5 978 831,83 zł

          - krótkoterminowe 737 130,21 zł 646 394,39 zł

sporządził:
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Fundacja Primus rok obrachunkowy: 2019

Zoltana Balo 1 za okres: 1.09.2019 - 31.08.2020

02-793 Warszawa

NIP: 5210120397

2018/19 2019/20

1.09.2018-31.08.2019 1.09.2019-31.08.2020

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 784 297,02 zł 15 875 386,63 zł

    	- od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 575 787,49 zł 15 627 837,80 zł

    II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00 zł 0,00 zł

    III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł

    IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 208 509,53 zł 247 548,83 zł

B. Koszty działalności operacyjnej 16 065 510,37 zł 15 346 418,46 zł

    I. Amortyzacja 1 316 402,06 zł 1 294 117,66 zł

    II. Zużycie materiałów i energii 391 517,41 zł 354 979,91 zł

    III. Usługi obce 1 769 712,20 zł 1 495 440,18 zł

    IV. Podatki i opłaty, w tym: 34 164,00 zł 36 494,04 zł

    	- podatek akcyzowy 0,00 zł 0,00 zł

    V. Wynagrodzenia 9 026 522,74 zł 9 371 632,95 zł

    VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 933 235,85 zł 2 066 260,24 zł

    	- emerytalne 0,00 zł 0,00 zł

    VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 385 463,56 zł 478 034,37 zł

    VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 208 492,55 zł 249 459,11 zł

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 718 786,65 zł 528 968,17 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne 752 023,49 zł 508 137,08 zł

    I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł

    II. Dotacje 0,00 zł 0,00 zł

    III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł

    IV. Inne przychody operacyjne 752 023,49 zł 508 137,08 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne 343 094,10 zł 432 753,19 zł

    I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł

    II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł

    III. Inne koszty operacyjne 343 094,10 zł 432 753,19 zł

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 127 716,04 zł 604 352,06 zł

G. Przychody finansowe 55 345,14 zł 71 065,37 zł

    I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

        a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

             - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł

        b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

             - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł

    II. Odsetki, w tym: 54 439,56 zł 70 238,71 zł

     - od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

    III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

     - w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

    IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł

    V. Inne 905,58 zł 826,66 zł

H. Koszty finansowe 103 398,91 zł 69 506,15 zł

    I. Odsetki, w tym: 103 344,24 zł 69 506,15 zł

     - dla jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

    II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

     - w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

    III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł

    IV. Inne 54,67 zł 0,00 zł

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 079 662,27 zł 605 911,28 zł

J. Podatek dochodowy 0,00 zł 0,00 zł

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 zł 0,00 zł

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 1 079 662,27 zł 605 911,28 zł

sporządził:

Nazwa pozycji

Rachunek Zysków i Strat



Fundacja Primus rok obrachunkowy: 2019

ul. Zoltana Balo 1 za okres: 1.09.2019 - 31.08.2020

02-793 Warszawa

NIP: 5210120397

Pozycja 2018/19 2019/20

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 1 079 662,27 605 911,28

II. Korekty razem 1 949 908,01 1 949 957,64

1. Amortyzacja 1 316 402,06 1 294 117,66

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -850,91 -826,66

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 48 904,68 -732,56

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw 308 347,77 830 278,75

6. Zmiana stanu zapasów 49 224,96 -12 708,13

7. Zmiana stanu należności 10 939,21 -218 982,44

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 187 474,18 53 150,55

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -269 923,20 -360 684,72

10. Inne korekty 299 389,26 366 345,19

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3 029 570,28 2 555 868,92

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne 

II. Wydatki 333 214,22 612 858,06

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 333 214,22 612 858,06

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -333 214,22 -612 858,06

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy 0,00 732,56

1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 

dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe 732,56

II Wydatki 1 005 723,87 971 966,87

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 666 000,00 666 000,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 290 819,19 305 966,87

8. Odsetki 48 904,68 0,00

9. Inne wydatki finansowe 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 005 723,87 -971 234,31

D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 690 632,19 971 776,55

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 690 632,19 971 776,55

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F Środki pieniężne na początek okresu  2 295 301,93 3 985 934,12

G Środki pieniężne na koniec okresu  (F+/-D) 3 985 934,12 4 957 710,67

– o ograniczonej możliwości dysponowania 8 862,99 36 569,86

Sporządził: 

Rachunek przepływów pieniężnych



Fundacja Primus rok obrachunkowy: 2019

ul. Zoltana Balo 1 za okres 1-09-2019 - 31-08-2020

02-793 Warszawa

NIP: 5210120397

2018/19 2019/20

I. 12 926 414,14 14 006 076,41

-

-

Ia. 12 926 414,14 14 006 076,41

1. 2 900,00 2 900,00

1.1. 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

-

b) 0,00 0,00

-

1.2. 2 900,00 2 900,00

2. 28 646,97 28 646,97

2.1. 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

-

-

-

-

b) 0,00 0,00

-

2.2. 28 646,97 28 646,97

3. 0,00 0,00

3.1. 0,00 0,00

a)

b) 0,00 0,00

-

3.2. 0,00 0,00

4. 0,00 0,00

4.1. 0,00 0,00

a)

b)

4.2. 0,00 0,00

5. 12 462 278,76 12 894 867,17

5.1. 12 462 278,76 12 894 867,17

-

-

5.2. 12 462 278,76 12 894 867,17

a) 432 588,41 1 079 662,27

- 432 588,41 1 079 662,27

b)

5.3. 12 894 867,17 13 974 529,44

5.4. 0,00 0,00

-

-

5.5. 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

-

b)

5.6. 0,00 0,00

5.7. 12 894 867,17 13 974 529,44

6. 1 079 662,27 605 911,28

a) 1 079 662,27 605 911,28

b)

c)

II. 14 006 076,41 14 611 987,69

III. 14 006 076,41 14 611 987,69

Sporządził:

strata netto 

odpisy z zysku 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty)

zysk netto 

zmniejszenie (z tytułu) 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 

zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 

Wynik netto

zmniejszenie (z tytułu) 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 

zwiększenie ( z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu) 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 

zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

zwiększenie ( z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zwiększenie ( z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

zwiększenie ( z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu) 

zbycia środków trwałych 

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

inne

zmniejszenie (z tytułu) 

pokrycia straty 

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie

Kapitał (fundusz) własny

zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści

korekty błędów

umorzenia udziałów (akcji)

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

zwiększenie ( z tytułu)

wydania udziałów (emisji akcji)

zmniejszenie (z tytułu) 

z podziału zysku (ustawowo)

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

zwiększenie ( z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.09.2019 - 31.08.2020 

 
 

I. DANE O FUNDACJI 
 
Fundacja Primus rozpoczęła działalność w dniu 01.03.1992 r. Celem statutowym Fundacji jest 
działalność oświatowa, w ramach której prowadzone są: 

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47, 

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (do 31.08.2019 z  oddziałami gimnazjalnymi). 
 

Głównym źródłem finansowania działalności szkół są: 

- wpłaty czesnego na rzecz szkół, 

- dotacje z Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów, 

- darowizny pieniężne na cele oświatowe, 

- przychody z wynajmu pomieszczeń szkolnych.   
 
Księgowość Fundacji jest prowadzona komputerowo: od 2009 roku jest to program Raks SQL 
zawierający moduły: Finanse i Księgowość, Kasa, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Sprzedaż, RMK oraz 
przygotowany na zamówienie Raks Windykator. 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji z dnia 29 października 2008 r. zmieniono daty roku obrachunkowego. 
Rok obrotowy rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. W związku z powyższym, w sprawozdaniu 
przedstawiony jest okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 
 
Stosowane metody ewidencji przychodów oraz kosztów: 

- przychody wg ceny sprzedaży netto, 

- koszty wg cen nabycia (faktury) i w wielkościach faktycznie poniesionych. 
 

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 
 

1. Majątek netto Fundacji 
 

 
 

 
 

Majątek  trwały Fundacji na 31.08.2020

w tym:
21 230 983,90 zł

Rzeczowe aktywa trwałe 21 118 182,29 zł

Wartości niematerialne i prawne 12 300,47 zł

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 100 501,14 zł

Majątek  obrotowy Fundacji na 31.08.2020

w tym:
5 562 383,61 zł

Zapasy 225 619,23 zł

Środki pieniężne na koniec okresu (w kasie i na rachunku bankowym 4 957 710,67 zł

Należności krótkoterminowe na koniec okresu 267 738,62 zł

Rozliczenia międzyokresowe czynne 111 315,09 zł
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Należności długoterminowe nie występują. 
 
2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych, inwestycji oraz umorzenia:     
 
- środki trwałe 
 

 
 
 
- wartości niematerialne i prawne  
 

 
 
 
 
 
 

Grunty 

(użytkowanie 

wieczyste)

Budynki i lokale 

(w tym boisko)

Maszyny i 

urządzenia

Środki 

transp.

Inne środki 

trwałe (w tym 

środki trwałe 

niskiej 

wartości)

Razem

Bilans otwarcia 11 709 868,00 zł 22 655 324,95 zł 873 169,62 zł 0,00 zł 2 052 795,63 zł 37 291 158,20 zł

Zwiększenia 0,00 zł 301 279,58 zł 149 816,04 zł 0,00 zł 354 313,03 zł 805 408,65 zł

Zmniejszenia 0,00 zł 230 556,00 zł 86 913,38 zł 0,00 zł 95 545,48 zł 413 014,86 zł

Bilans zamknięcia 11 709 868,00 zł 22 726 048,53 zł 936 072,28 zł 0,00 zł 2 311 563,18 zł 37 683 551,99 zł

Bilans otwarcia 5 147 455,44 zł 7 977 905,30 zł 807 128,32 zł 0,00 zł 1 547 716,29 zł 15 480 205,35 zł

Zwiększenia 292 746,70 zł 624 540,82 zł 15 592,12 zł 0,00 zł 334 163,68 zł 1 267 043,32 zł

Zmniejszenia 0,00 zł 0,00 zł 86 913,38 zł 0,00 zł 88 815,59 zł 175 728,97 zł

Bilans zamknięcia 5 440 202,14 zł 8 602 446,12 zł 735 807,06 zł 0,00 zł 1 793 064,38 zł 16 571 519,70 zł

Bilans otwarcia 6 562 412,56 zł 14 677 419,65 zł 66 041,30 zł 0,00 zł 505 079,34 zł 21 810 952,85 zł

Bilans zamknięcia 6 269 665,86 zł 14 123 602,41 zł 200 265,22 zł 0,00 zł 518 498,80 zł 21 112 032,29 zł

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Bilans otwarcia 178 901,91 zł
Zwiększenia 16 605,21 zł

Zmniejszenia 38 476,81 zł
Bilans zamknięcia 157 030,31 zł

Bilans otwarcia 156 132,31 zł
Zwiększenia 27 074,34 zł

Zmniejszenia 38 476,81 zł
Bilans zamknięcia 144 729,84 zł

Bilans otwarcia 22 769,60 zł
Bilans zamknięcia 12 300,47 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto

 Umorzenia 

Wartość netto
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- inwestycje 
 

 
 
 
3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 
 

 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne operacje ani zmiany związane z inwestycjami 
długoterminowymi. 
 
 
4. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty 
 

 
 
 
Powiązania między długo- i krótkoterminowymi zobowiązaniami 
 

 

Bilans otwarcia 6 150,00 zł

Zwiększenia 612 858,06 zł

Zmniejszenia 612 858,06 zł

Bilans zamknięcia 6 150,00 zł

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto

Bilans otwarcia 77 382,08 zł

Zwiększenia 16 595,79 zł

Zmniejszenia 118,31 zł

Bilans zamknięcie 93 859,56 zł

Odpisy aktualizujące

kaucje od 

opiekunów
kredyty leasingi iPadów

Razem

od 1 do 3 lat: 292 315,00 zł 544 300,00 zł 102 834,32 zł 939 449,32 zł

do 5 lat: 112 260,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 112 260,00 zł

powyżej 5 lat: 180 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 180 200,00 zł

razem 584 775,00 zł 544 300,00 zł 102 834,32 zł 1 231 909,32 zł

Zobowiązanie
kaucje od 

opiekunów
kredyty leasingi iPadów Razem

długoterminowe 584 775,00 zł 544 300,00 zł 102 834,32 zł 1 231 909,32 zł

krótkoterminowe 54 036,00 zł 666 000,00 zł 188 999,27 zł 909 035,27 zł

razem 638 811,00 zł 1 210 300,00 zł 291 833,59 zł 2 140 944,59 zł
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5. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju) 
 
Zabezpieczenie kredytów na hipotece księgi wieczystej dla mBank (dawniej BRE BANK) II Odział 
Korporacyjny w Warszawie: 10.800.000,00 PLN – do 2022 roku 
 
 
6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 
 

 
 
 
  

wykorzystanie 

(rozliczone 

ze zobowiązan

iami)

rozwiązanie 

(uznanie 

rezerwy za 

zbędną)

razem

(4 + 5)

1 2 3 4 5 6 7

1. Rezerwy 

długoterminowe
773 142,12 zł 153 318,26 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 926 460,38 zł

– na świadczenia 

emerytalne
163 048,91 zł 36 263,51 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 199 312,42 zł

- na odprawy 

rentowe
4 574,78 zł 727,45 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 302,23 zł

– na nagrody 

jubileuszowe
605 518,43 zł 50 145,84 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 655 664,27 zł

– na odprawy 

pośmiertne
0,00 zł 66 181,46 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 66 181,46 zł

 2. Rezerwy 

krótkoterminowe
94 870,32 zł 913 486,99 zł 187 329,40 zł 49 197,10 zł 236 526,50 zł 771 830,81 zł

– na świadczenia 

emerytalne
0,00 zł 5 471,20 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 471,20 zł

- na odprawy 

rentowe
1 028,63 zł 106,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 135,13 zł

– na nagrody 

jubileuszowe
72 662,41 zł 52 731,11 zł 72 662,41 zł 0,00 zł 72 662,41 zł 52 731,11 zł

– na odprawy 

pośmiertne
0,00 zł 8 305,17 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 305,17 zł

– na 

wynagrodzenia 

urlopowe

4 478,29 zł 26 514,87 zł 30 993,16 zł 0,00 zł 30 993,16 zł 0,00 zł

– na zwroty 

czesnego dla 

rodziców (nauka 

zdalna)

0,00 zł 641 495,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 641 495,00 zł

– na pozostałe 

koszty
16 700,99 zł 178 863,14 zł 83 673,83 zł 49 197,10 zł 132 870,93 zł 62 693,20 zł

Razem 868 012,44 zł 1 066 805,25 zł 187 329,40 zł 49 197,10 zł 236 526,50 zł 1 698 291,19 zł

Wyszczególnienie

Stan na początek 

roku 

obrotowego

 Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku 

obrotowego

(2 + 3 – 6)
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III. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I 

MATERIAŁÓW 
 
 
1. Struktura przychodów 
 

 
 
 

2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

 
Zaniechanie działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości. 
 
 

IV. ANALIZA FINANSOWA 
 
W prezentowanym roku obrotowym nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i rentowność Fundacji.  
 

 
 
1. Zobowiązania długoterminowe 

 

 

Struktura przychodów Udział %

Działalność statutowa 67,79%

Dotacje 26,09%

Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, przychody OPP, wieczyste użytkowanie) 3,09%

Wynajmy obiektów 1,10%

Przychody ze sprzedaży podręczników 1,50%

Przychody finansowe 0,43%

Razem 100,00%

Kapitały, przychody i koszty, wynik finansowy
Okres: 01.09.2018 - 

31.08.2019

Okres: 01.09.2019 - 

31.08.2020

Kapitał podstawowy 2 900,00 zł 2 900,00 zł

Kapitał zapasowy 28 646,97 zł 28 646,97 zł

Skumulowany wynik finansowy lat ubiegłych 12 894 867,17 zł 13 974 529,44 zł

Przychody ogółem 17 591 665,65 zł 16 454 589,08 zł

Koszty ogółem 16 512 003,38 zł 15 848 677,80 zł

Wynik finansowy roku obrotowego 1 079 662,27 zł 605 911,28 zł

Zobowiązania długoterminiowe 31.08.2019 31.08.2020

Kredyt (PLN) - część długoterminowa 1 210 300,00 zł 544 300,00 zł

Leasing Ipady – część długoterminowa 137 223,32 zł 102 834,32 zł

Kaucje na zabezpieczenie czesnego i mienia - długoterminowe 499 122,94 zł 584 775,00 zł

Razem 1 846 646,26 zł 1 231 909,32 zł
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2. Zobowiązania krótkoterminowe   
 

 
 

3. Charakterystyka instrumentów finansowych, ich wartość bilansowa oraz informacja o 
ryzyku na operacjach finansowych: 
 

Instrumenty finansowe Charakterystyka 
Wartość 

bilansowa 

Warunki i terminy 
wpływające na przyszłe 

przepływy pieniężne 

Środki pieniężne 
Środki pieniężne w 
kasie i na 
rachunkach 

4 957 710,67 zł Nie dotyczy 

Kredyty i pożyczki 

Kredyt hipoteczny, 
mBank S.A. 
(dawniej BRE Bank 
S.A) w PLN 

1 210 300,00 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M+ 1,8 %, termin spłaty: 
30.06.2022 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing sprzęt 
komputerowy 
mLeasing sp. z o.o. 

9 345,68 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,66%, termin 
spłaty: 15.12.2020 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

16 092,46 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,66%, termin 
spłaty: 14.02.2021 

Zobowiązania krótkoterminowe 31.08.2019 31.08.2020

Kredyt (PLN) - część krótkoterminowy 666 000,00 zł 666 000,00 zł

Leasing (Ipady) - część krótkoterminowa 208 840,76 zł 188 999,27 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 258 685,04 zł 475 137,64 zł

Zaliczki otrzymane na dostawy (czesne) 929 795,88 zł 649 350,80 zł

Z tytułu podatków, ZUS i innych tytułów publicznowprawnych 325 063,13 zł 318 985,06 zł

Zaliczki na wyjazdy uczniów (Zielone Szkoły i inne) 114 641,00 zł 126 899,00 zł

Dotacje 10 006,70 zł 98 329,39 zł

Kaucje na zabezpieczenie czesnego i mienia - krótkoterminowe 70 515,00 zł 54 036,00 zł

Fundusze specjalne (ZFŚS) 8 862,99 zł 36 569,86 zł

Pozostałe rozrachunki z pracownikami 233,53 zł 8 027,33 zł

Z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 3 618,74 zł

Razem 2 592 644,03 zł 2 625 953,09 zł
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Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

45 724,07 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,65%, termin 
spłaty: 14.04.2021 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

14 472,78 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,64%, termin 
spłaty: 14.06.2021 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

51 588,33 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,64%, termin 
spłaty: 24.01.2022 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o. 

54 237,05 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,64%, termin 
spłaty: 15.11.2022 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Leasing Ipady 
mLeasing sp. z o.o 

100 373,22 zł 
oprocentowanie: WIBOR 
1M + 1,63%, termin 
spłaty: 15.02.2023 

 
 

Jednostka nie ma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT, o którym mowa w: 
a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138), 
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).” 
 
Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko stopy procentowej jest 
monitorowana na bieżąco.  
 
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka stóp procentowych. Wartość 
bilansowa poszczególnych aktywów finansowych, również pochodnych instrumentów finansowych, 
przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. 
 
 
4. Dane o wynagrodzeniu Zarządu 
 
W okresie sprawozdawczym Zarządowi wypłacono wynagrodzenie w wysokości: 243 200,00 zł. 
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5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe. 

 
 
6. Dane o rozliczeniach międzyokresowych 
 

 
 

 
 

Informacja o operacjach nadzwyczajnych nie wystąpiły 

 

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje 

 
7. Kursy przyjęte do wyceny 

 
Dla pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych do ich wyceny przyjęto średni kurs euro 4,3969zł 
NBP z dnia 31.08.2020 
 
Tabela nr 169/A/NBP/2020 z dnia 2020-08-31 
  

Wydatki w okresie sprawozdawczym 822 013,86 zł

w tym umowy leasingowe na zakup iPad'ów w roku obrachunkowym 217 377,90 zł    

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (koszty zakupu) 612 858,06 zł    

Planowane wydatki na następny rok 482 000,00 zł    

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe.

Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 

31.08.2020

w tym:

100 501,14 zł

Koszty remontu boiska 100 501,14 zł

Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 

31.08.2020

w tym:

111 315,09 zł

Meble szkolne i pozostałe wyposażenie 58 709,28 zł

Licencje na oprogramowanie 19 896,93 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych 15 287,29 zł

Ubezpieczenie majątku Fundacji 8 289,59 zł

Członkowstwo w organizacjach 3 567,00 zł

Podatek od nieruchomości za okres 2 506,96 zł

Urządzenia 2 013,75 zł

Prenumerata 1 044,29 zł
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V. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
 

 
 

Informacje o:  

Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 
uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu 
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki  

Nie wystąpiły 

Istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na 
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które 
rozumie się jednostki powiązane oraz: 

Nie wystąpiły 

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 

Nie wystąpiły 

- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we 
wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu 
opieki lub kurateli stosunku do którejkolwiek z osób będących 
członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego 
jednostki lub jednostki z nią powiązanej lub 

Nie wystąpiły 

- jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na 
którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, 
bezpośrednio albo pośrednio  osoba, o której mowa w lit. a i b, lub 

Nie wystąpiły 

- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie 
zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki 
będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki – wraz z 
informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje 
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg ich 
rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat 
poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Nie wystąpiły 

Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 
zawodowe 
 
 

 
Nauczyciele:       105 osób 
Administracja:      16 osób 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC 

OKRESU

01.09.2018 - 

31.08.2019

01.09.2019 - 

31.08.2020

a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 2 295 301,93 zł 3 985 934,12 zł

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 295 301,93 zł 3 985 934,12 zł

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 3 985 934,12 zł 4 957 710,67 zł

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 985 934,12 zł 4 957 710,67 zł

Zmiana stanu środków pieniężnych 1 690 632,19 zł 971 776,55 zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 029 570,28 zł 2 555 868,92 zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -333 214,22 zł -612 858,06 zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 005 723,87 zł -971 234,31 zł
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Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących, 
lub administrujących spółek handlowych ze wskazaniem warunków 
oprocentowania i terminów spłaty 

Nie występuje 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego W roku 2019 odbyło się 
obowiązkowe badanie 
sprawozdania 
finansowego za okres 
01.09.2018-31.08.2019, 
przez zewnętrznego 
Audytora, w wyniku 
którego nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
Koszt badania 
sprawozdania za rok 
2018/2019 wynosił : 
9840,00 zł brutto 

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za 
rok obrotowy 

 
Nie dotyczy 

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:  

- nazwie i zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia Nie dotyczy 

- procentowym udziale Nie dotyczy 

- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych aktywów trwałych oraz 
w.n.i p. 

Nie dotyczy 

- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu 
używanych rzeczowych składników aktywów trwałych 

Nie dotyczy 

- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych Nie dotyczy 

- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z 
nimi związanych 

Nie dotyczy 

- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych, dotyczących 
wspólnego przedsięwzięcia 

Nie dotyczy 

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w 
kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki oraz 
informacje o procentowym udziale i stopniu udziału w zarządzaniu oraz 
zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy 

 
 

Nie dotyczy 

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

 
Nie dotyczy 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od 
konsolidacji 

 
Nie dotyczy 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz 
miejscu jego publikacji 

Nie dotyczy 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, 
charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i 
ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

Nie dotyczy 
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wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów oraz przychodów finansowych, 
wynik finansowy netto oraz kapitału własnego z podziałem na grupy 
wartość aktywów trwałych 

Informacje o: 

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w 
skład której wchodzi jednostka zależna 

 
Nie dotyczy 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w 
skład której wchodzi jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy 
kapitałowej, o której mowa w lit. a) 
 

 
Nie dotyczy 

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w 
ciągu którego nastąpiło połączenie 
 

Nie dotyczy 

Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia Nie dotyczy 

a) nazwę i opis przedmiotu działalności jednostki przejętej Nie dotyczy 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w 
celu połączenia  

Nie dotyczy 

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej 
spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości 
firmy i opis zasad jej amortyzacji  

Nie dotyczy 

Jeżeli połączenie zostało rozliczone metoda łączenia udziałów: Nie dotyczy 

a) nazwy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku 
połączenia zostały wykreślone z rejestru 

Nie dotyczy 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w 
celu połączenia 

Nie dotyczy 

c) przychody i koszty , zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych 
połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu 
którego nastąpiło połączenie do dnia połączenia 

Nie dotyczy 

W przypadku występowania niepewności co do możliwości 
kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, 
że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związane: informacja powinna 
zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez 
jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności   

Na dzień 31.08.2019 r. 
Zarząd Fundacji Primus 
nie widzi żadnych 
zagrożeń dla dalszej 
działalności Fundacji 
Primus 

 
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W 
pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ 
nabrał dynamiki. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. 
Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej 
pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw 
jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować 
potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla 
jednostki. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i 
rezerwach na oczekiwane straty w roku 2020/2021. Obie szkoły Fundacji prowadziły naukę w trybie 
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zdalnym od 12 marca do 26 czerwca 2020 r. Fundacja jest przygotowana do prowadzenia zajęć w trybie 
zdalnym lub mieszanych dla wszystkich uczniów. 
 
Zarząd proponuje, aby zysk za rok obrotowy 2019/2020 został przeznaczony na działalność statutową 
Fundacji Primus. 
Decyzje odnośnie sposobu podziału zysku za rok obrotowy podejmie Rada Fundacji. 
 
Warszawa, ………………………………………… 
 
    Podpis osoby sporządzającej                                      Data i podpis kierownika jednostki 




