
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SToWARZYSZENLĄ PRZYJACIÓŁ ZESPoŁU PIEŚNI I T.\NCA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NIP: 701-028-52-32

ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-663 Warszawa
z działalności w 20l1

(od 10.03.2011 r. do 31'12.2011 r.)

WPROWADZENIE Do SPRĄWoZDANIA FINANSoWEGo
za 2011 rok

(od 10.03.20r1 r. do 31.12.2011 r.)

l. Nazwą siedŻiba i adres orgarizacii:

stowarzyszenie Pt.zyjaciól Zespolu Pieśni i Tatica PoIitechlliki warszawsliiej
ul' L' Waryńskiego, 00-66j Warszawa

2' Informacje o posiadanych.jednostkach organizac}jnych (zarówtlo sporządzając)'_clr sl rodzielnie

sprawozdMie finanso\{9' jak też nię sporządzającyclr tnkich spra\\'oŻdali]

Stowarzyszenie nie posiada podJegłych j edno stek organiŻacyjnych'

3 Podstawowy przedmiot dzialalności wg PKD

9499 Ż - działalność poŻostałych organizacji człorrkowskich' gdzie indziej

niesklasyfikowanych

4 Przedmiotem podstawowe; działalności ; ednostki w roku obroto\'}'r bylo]

. działalnośc sceniczna i ntuzyczla;

. współorganizowanie imprez altystycznych;

r zbieranle i wykorzystlavanie fachowej infornacji idokunentacji i prowadzenie

dŻiała]ności edukacyjnej iinforrnacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ]udowej;

. wylniana infonnacji o pracy stowarzyszenia' Zespofu. innych zespolów oraz o rrnptezach

kulturalnych (występy chóróq orkiestl' Zespołów baletowych)' któl e moglyby bLldzić

zair'eresowanie czIon\ow .lo\ĄarŻy57enia

. okesowe spotkania. organizacja oraz uczestnictwo w ilnp]ezach iuroczystościacl]

okolicznościowych;

. wspieranie kierownictwa' fady ańystycznej i rady Zespolu we wsze]kich działaniach

mających na celu podniesieniejego p.'zio nu al )5l)i/l eso ' u 'pl'awl''e'lle jeeo

funkcjonowania,

. zapoznawanie aktualnych człoŃów Zespofu zjego tradycją twórcanli Programu.
ir-l '\l.'raln' i oti+;nięcialni arLystyczl vl li

hL@\ru



. współdziałanię i współplaca z władzami Po]itecl jki Warszawskiej. zc Stowarzyszentetn

Abiolwerrtów Politeclrniki Warszawskiej olaŻ innymi stowarzyszenjalni i ol'ganlzac]alnJ

dŻiałającymi na terenie uczelni;

. wspieranie młoclzieży w samorozwo.ju poprzez umożliwie]]ie rrczestniczeni'r rł 'óznego

typu aktywności twórczej i kulturalnej;

. działalność ed}łorska. w tym opracowyłanie materialólv poświęconych plob]cmatyce

zgodnej z celarni Stowarzr.zenia:

. współplaca z inny]ni organizacjarni kulturalnymi w kraju i za granicą'

. promocia 1espotu rn kaju iza granic.1.

5' Wskazarrie lvłaściwego sądu prowadŻącego ręjestr' date wpisu. nulnęr lv cl'idencjj oraz

statvstyczny numer identyfikac,v.jny $ syslemic REGON

_ Sąd Rejonowy w Warszawie x]I wydział Gospodarczy Krajowego Rejestnl

sądowego w Rejestrze stowalzyszeń, lnnych organizacji Społecznych i

Zawodowych' Fundacji oraz Publicznyclr Zakładów opiekj Zdrowohlej

- rejestracja w KRS dnia 10.03.2012 roku ,

- KRS 0000380207;

- REGON 142845859.

6 D3l1e dotyczące członków Zarządu stowarzysŻenia (imję' nezlłis]<o oraz fuŃcia)

. Joanna Szczepańska - Prczes Zafząón
o Wiesław Ulikow'ski Członek Zarządu
. KrzysztofPaweł Kaliński - członek Zarządu
. Elźbjeta Czerwińska - Członek Zarządu
. P.\łel KrŻy57lol7arĘlnba - sLalbnlk

? okres,ę'1lc celo'vsl3nllo\)cll orgalll/acJ'

. integracja środowiska byłych i obecnych członków Zespoh Pieśni i Tai1ca Po]iteclujki
Warszawskiej, zwanego dalej Zespołem oraŻ jego przyjaciół;

. wspieranie wysiłków wladz Politechniki Warszawskiej na rzecz jej rozwoju oI az integracja

śIodowiska i twofzenie więzów koleŹeńskich porrriędzy absolwentarrri i przyjacióŁrii Uczelni

iZespofu,

. porlejnowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzyInywania tladycji
narodowej' ochrony dóbr L_ultury' pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadorności

narodowej' ob1.watelskie.j ikulturowe.j poplzez popuiaryzację ikult;'wowarrie po1skiej

r'rruzyki. pieśni i tańca llldowego;

. wychow\.rl,anie śWiadomego odbiorcy sztuki iku]tury luclowej poprzez rozwijalrie wślócl

dzieci' rnłodzieży idorosłych wrazliwości izamiłowania do piękna polskiego tblldoru]

. kształtowanie lvrażliwości estetycznej a zwłaszcza podnoszenie kultury muz1cznej ol'az

edukacji' nauki' oświaty i Wychowania dzieci' n odziezy i dorosłych;

[ł, q fu*



upoWszechnianie irozwłanie postaw iwańości humanistycznych iob]'watelskic]l

Lrinozliwiających dziecion' młodzieźy i dolosłym Llczestnictwo w zyciu krajrL' s|n}ec7elisl\ł'a

iśrodowiska:

inicjolvanie i organizowanie działań plomujących uczestnictwo w kultllrze' akt}'$ nosc

twórczą zdrowy styl życia oraz akty''vny wypoczynek;

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez animowanie dzialali

*,pólnoi lokolny"h i .ozwijanie akiywności kulturalnej i ańystycznej wśród ]nies7kailców

aglomeracji warszawskiej ;

działania na rzecz integrac.ji europejskiej oraz rozwj.jania kontaktórv i współpracy między

społecZelistwami.

promocja i organizacja wolontariatu.

wskaza[ie okręsu tńvania dzialalności organzac] i'

Czas nieokreślony'

Wskazanie okresu objętcgo spraŃoudanie'rr firransolvym

Od i0.03 2011 r. do 31.12.2011 r

8.

l0' Roczne spIawoudanie sporządzono przy założeniLr kontynuowania działalności pzez
Stowarzyszenie przez co najmniej 12 rniesięcy i dłuzej.

Nie występują okolicznośii' które lvskaz}'wałyby na istnienie poważnych zagożeń dla

kontynuorł anla ozialalno'ci Slorł.rrzy.zenia

l i. Prz}]ętę zasady rachunkowości' u' tyl11 metody \lyceny Ńo'\\'óN i paqĄvów

. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ustawą z 29 Września 1994

r' o rachunkowości, Rozpolządzenjem Ministra Finansów z dnia ]5 ]istopada 2001

loku w sprawie szczególnych zasad lachunkowości d]a niektólJch .jednostek nie

będącyclr ipółkami handlowynri' nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz''U
l. r:l' po'. 1539. zm.Dz 'IJ z 2ao3t' Nr 11. poz 1l7) oraz pzyjętyni zasadalrri

rachunkowości (wprowadzonymi do stosowania Postanowienie]n Pfezesa Zalządn z

dnia 31.01.201i r.).

. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągly. dokonLLjąc w kolejnych

latact obrotowych jednakowego glupowania operacji gospodarczych i iednaltowej
wycen1 a"t1uorł i pa"yrł orł

. sprawoŻdanie finarrsowe sporządza się tak. aby za kolejne lata inlol'rrracje w rrich

zawańe były poró\.vnywalne
. wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego akt1'rva i pasyrva (pomi.ja.jąc te,

które wykazano w wartości nominalnej) wycenjoDo następującymi metodallri z
p'zyj ętylh zasad rachunkowości:_ '" 

śroclki tlwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztóW wytnvorŻenią)

pornniejszonych o odpisy amoftyzacyjne oraz odpisv z tyllrhr tNvalej utraty

Wq $w



Środki trwałe w budowie wycenia się u' wysokości ogól! l(osztów

pozo"tając1ch rł bezpos'edniln zrł'dzku z lcr lla 'vcleln ''lL '111$^''_e":ell'

pomniejszonych o odpisy Ż t}'tufu trwałej utraty wartoścj'

Rzęczowe składniki aktpvów obroto\łTch wycenia się '"vg cen nabycia irLb

kosztów wyt\łorzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży ]le1to na dzień

bilansowy, tj' z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i

pomniejszony ch o odprsv aklu,rlizacyjne

ZapasY, stanowjące towary przeznaczone do da|szej odsprzedaży W stanie

nieprzetworzonym, Wycenia się w8 ceny nabycia'

NaleŻrości wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy

aktualizacyjne.
Zobowiązalria wycenia się w kwocie rł'ylnagającej zaplaty. y wlzz z

odsetka.l' naliczon1'lni Za /rn]okę'

Fundusze własne' środki pieniężne oraz pozostałe al<t}rła i pasvwa wycenla slę

w ich wańości nomina]nej

Warszawa 31 03.2012 roku

sporządzil: podpis osoby reprezerrtująccj Zarąd:
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slowiraszcni. PrzYilciól Pieśni i T!ńc. Polite.hniki wlrszawskiej

I'udwiki w'ryńskiego 12,00 663 wxrs2awa

wy.iki zesiżNienia Rachuntk,.ysków i strll'w!ri'ntpol'ółnarvczy (oblitzo.e 31 l2'2011)

Data\łfdruku ]1-03-2012

I Ó-12-r0r r

Operaror d.ukLr.rcy A'lminirtr or Oodzna $)druku l3:5t

ConarchOPTIMA.v 2012.4 1916, nkuca 473711912
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INFORMACJA DODATI(OWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 201 I

STOWARZYSZEN|A PRZYJACIÓŁ ZESPoŁt] PIEŚNI I TAŃCA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NIP: 701-028-52-32
ul. Ludwika Waryńskiego l2' 00-663 Warszawa

za okres od 10 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r'

Stowarzyszenie prowadzi działalno ść statutową nieo dpłatną i działa1no ść go spod alczą'

Rok obrotowy trwał od l003'2011r do]L'l2.20l1r

CEARAKTERYSTYKA METOD WYCENY

1 Amortyzacja śIodków tnvel-vch oraz wartości nienaterialnych i pra$nyctr sposób lit7ĆniJ

- ll'ctooą lullo'vr -goonlc Ż Ro,?ol/ldŻelllilll

J) k\\otc nlllczontl funon}'""ffiG, o,. r"l'.zoo"1 do kosztórv uzyska ia prz'rcbodu zl '' '0

b) \\'}stępujące zmiall}' w licz

c) *plyw na u,ynik finanso

3' Charak1erystyka dokonanych w stosrrnku do poprzcdniego rol1l obloto$'cgo zlnian sposobu spol'zątlzeLlia

.p."uuo"duni" 1irransou'ego i ic1r rłplyw rri s1łuację lrlajątkoNą i tiLlarrsorvą olaz \rl,rrik ]inallŚorr'y

2 Zniany w'ceny środkórv obrotorvych i ich nplyw na r'r1'rrik finarlsoll'y:

K]votł wyniku filrllnsfitcgo
nr)rorrndz. znri .lui (+. _

UŻasłdnicnie rY|)rorYlldzo ]ch zmitn
lnienie zn tur

i rcntowlrość .J ednos1ki '

!il ryq ffi



K!'ota Poró\DyllNllltrKwotł korekq' (i -)Dane zc sDrarYozdnniaRodzai spra\Yozdania

4. Infomacje liczbowc zapelvDiające porówny\lalDość danyclr sprawozdanio finansoNego zą

poprzedni ze Śprawozd;niem 2a rok oblotow]' (dolyczy zmian wyNieniotl\'ch w pkt 3)
rok

5. Irrfornacje o znaczących zda.zeniac]\ JŃie \\'ystąpily po

w bilansie oraz raclruŃu zysków i strat
d iLL billnso\rryn nie Ll\!Zg]ędnjonych

firr;rrrsorł1nr6 hfornacj€ o znaczących
za rok obrctowy

/1 i

zdarzeniach dotyczących lat poprzcdniclr Lijęlych \v sprawou diDiu

7l

"'\4tr

.nchUnk! 7f,'s]iÓn, i strat

rxdjunku Żrslión' i drat
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DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH I PASYWACH:

l. Rzeczowe aktywi trtvale i waltości niemłłer'ialne i pralvne:

Na rlzieli 31.12.20l1 r. nlr stłnie rzecŻowych iktywów tlwźrłych jest :

- brutto 0' 00 zł
- umorzenie 0, 00 zł
- netto 0, 00 zł
ly 2011 r. sto1firrzyszenie nie nabylo żadn1łch śrotlkót tnnłyclt.

Na dzień 31.12.20l1r. a stanie włrtości niemateriaInych i pl'lwnycb jest :

- brutto 0,00 zl
umolzenie 0 ,00 zl

- nefto 0.00 zl
- ly 2011 l. sto1rirzyŚzenie nie nab}ło ż iklch l,ttftości niamlteńnlnych i prrnłnyclL

2. Z',tpasy:

_ nie występują.

3. Należności:
- są to [ź eżności od odbiorców z 2011 r.. i powinny być w cłlości Ul'egulowane w kwocie

10.350' 00 zł.

4. Majątek obrotowy:

Środki pieniężne w kasie 0,00 zt

Środki pieniężne w barrku 6.189,11 zt
rr t]) t:

Iachunek podstawowy 2.|68'9l zł
rachunek lokacyjny 4.0Ż0,26 Żł

Rźrzenl 6.189,11 zl

Razem

6. stż1n zattudnienia n'l31.12.2011 r.:

Stolutz):szenie nie zątluinit osób n u lol|'ę o płącę.

5. Starr zobowiązłń krótkotermiDowych na 31.t2.2011 l.:

- zoborviązanił wot'ec kontrahentółv 4.305, 00 zł
_ zobowiłzlDił z tytuh pod^tków iZUs 89'00zł
_ zobowiązxnia z tytułu wy agrodzeli 0' 00 zl
' pozostłle zobowiązania (wobec członkórv Złrządu) 1.ól9' 60 zl

6-013.60 zl

Ą
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7. Zrellizowane przychodyl

Lp. wyszczególnienie Przychody
razenl

I. Przychody z działalrrości statutowej
ieodplatuej i działłlności

gospodartzei
w tvm:

163.844.00

_

Przvchodv Z działalności statutowej 130.406.00

l składki statutowe 70.350,00

2 Śkładki okolicznościowe. zbiórki
niepubliczne

43.330,00

3' darowizny pieniężne 726,00

4. dalowizny żeczowe 1.000,00

5. dotacie, dofinansowanie 15.000,00

m. Przvchody z działalności gospodarczei 33.005, 00

w. Przvchodv finansowe ,{33, 00

v. Po7ostałe Drz\ chodv 0, 0o

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15'000'00 zl:

- nie wystąriły

lzil

cuĄ
l1r 
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KWOTY za 2011 r.wYsZczEGÓLNIENIE
153.108.43

Kosztv ogółem

Koszty realizacji dzialalności statutowej nieodplźrtnej

w tym:

18.040,36r r"*ty r""l-a";i aziałalności statutowe.j bieżącej

130.301,01z r.'u'rLy '.alła.;i 
dzialalnosci statutouej łplo1ektyl

4.16',7 .06

0. 00
67.68

0. aa
3 534, 00

67l. 88
l. tó5' 3s

a. aa
0,00
0, 0i.)

0. 00stałe kosztv rodzaiowe

Koszł adnrinistracyjne
w tyn:
amortyzaci a
zużycie mate.iałów i energji
- ł 

^m 
dzi.rlalnaść g9lpgdqIlzg

Lrsługi obce
- 1,ł ly l działąblość g9!p9!bl!4
podatki i opłaty
-v ty dzidkiność ga$addfcza
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty działlrlnośCi gospodirrczej:

Pozostnle koszty:

8. Zestiwieliekosztów:

9. Pl zekszłłłcenie wyniku bil^nsowego na wynik podatkowy:

- księgowa nldwyźka przychodów nad kosztami na 31'12'20l1 r + l0'735' 57 zl

- podłikowl na<lwyżka pizyclrodórv nad koszt^mi rra 31'12' 201 l t" + l0'735'57Żl

- wynik podntkowy + 0'00zł

IJtuk ńżnic! pomiętl4l tlocltotknt bilahsol,!,n a ptltlcttlłoltyttt ll')'niku z hruktt lt'lhtlłólt' nie

staio1l,iącycl| kosztólt, uzyskania przycltotlólt''

{ł
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l0. Dllne do deldarźrcji c1T-8 za 2011

- przychody 2011 r.

- koszty uzyskaniźr przychodów w 20llr.

- dochód brutto 201lr'

z tego zwol iony

- dochód podlegający opod.lko$aniu

- n,rleżny podatek

Warszawa 3l 03. 2012 roku

sporządzil: podpisy czlo kóŃ Zaruąclu:

163.844.00 zl

153'l08,43 zł

10.T35.51 zl

|0,Ż66.45 zl

469, lŻ zł

89 zl

Dochód u,kwocie 10.266,45 zł, podlega zwolnieniu od opodalkowania na podŚtawje arl' ]7 Llst' 1

pkt 4 ustawy o podatku dochodowym o'd osób prawnych' jako dochód przezrraczony i rlający byó

wydatkowanym na cele statutowe.
ź'";;i .; ń. iż w trakcie roku podatkowego 2ot1 Stowarzyszenie.nie płaciło lależnej za]iczki na

podatei dochodowy od osób prawnych (CIT-2)' korzystając z qlrawienia określonego \ł art 25 ust'

l ,'stawy o pop, było 
'obowią'ane 

w tiybie ww. przepisu wpłació-nalezną zalicz1tę' w przypadklt

*rydatkoruunia'jo"'hodu przeznaczonego na cele statutowe, na działalność gospoc1arczą W fuakcie

.o'ku |oantko*"go Stowarzyszenie wydatkowało na działalności gospodarczą k\volę ó']j i{ d]atego

tvło iouo-ią'u._" odprowaizić' w trybie art 25 ust 4 ustawy o pdop' nalezny podatek !v kwocje

1i1 zł. Kwota 469,7ż zł została wydatkowana pfzeŻ Stowarzysze]ie rra działa1ność gospodarczą w

gnani' zolt r'' jlatego została wykazana w rozliczeniu rocznym CIT-s jako k\'vota podlegająca

ópodatkowaniu, nieobjęta zwolnieniem o lftórym mowa w ań' 17 ust' l pkt 4 usta\} o po1]'

/inję' !.zsskÓ i lodPis oŚÓb} ĘorŻądzającej/

10



DoDATKowE INFoRMACJE I oBJAŚNIENIA

1.

1. zmi^ny'!Y ciĄgu roku obrotowego waltości środków tnvalych, włńości niematelia]nyclr

i plawnych olaz długotelmiDowych 
^ktywów 

(inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe waftość początkowa:

Żli

It

r) PĘemict7czeni']

0, 00
b)

t
d)

b)

ł
d)

0. 00

'] ł.dki lnvlle w budowie

4 7aljc^lna środki bav'łe

j b!d)r i

1

8. uz+lzetua teclmi.zne,

' dÓt njeruchoności

rr n odll rdlNrtu\ c

l L środt'i lrtlale w obc}m

A 2\

l-=ż

@ s



I

b) akt"rlizacji b) {ltiudtacji . ,,

0, 00

o
b)

d) d)
0, tro

'] łod]'i t ale w bMowie

zallczlii na #odh kwale

dot. lierucnomości

Ll. nodkilalalc { obc},m

//

b) umolzenił ślodków tr]vrlychi
z)

12 /lł@'{'lw



WysŻcregóInieŃe $g
b) aktualizlcji

wartoś.i nienafuńnlIe

c) wartości niematerialne i prawne wattość pocŻątkorła :

d) umol.zenie wartości niemateIialnych i ptAwnyclr

Ąi

Żl]

wyszczególniĆni€ łg

1

(

(- ,,/ 

----r---...-

Ll \,ił u '\ m



3. Podzial zobowiązań długoterminowych wedlug pozycji biln su o pozostalyn od dni'r biIallsowego

okresie splaty zgodnie z złwaItł unlowll

Rodzłj zobowiąŻłljia

a) pow-\'żcj ] roku do 3 lal

h] po$lŻc] i lct do j ]Jt

4. wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeri międzyokresowych*

W]szczególnienie
wańość n'g stłnu nn:

Doczątek rol( l konicc 
''oln'

I' cz!nne rozliczcDio miadzYokJcsorYe koŚztó'
tlŻiłlalnośti operacyjuej i kosztół liblnsosycb - razeb

L KJÓtkotenninoNe roz]iczeńa mjędz}okJeŚo\łc koŚŻiÓw

a) Podate}i vAT i]o odliczeDa w rrstępn}lrr okesie

d) czFsze i dŻierzav] oplacotrc z góry za lżyszły roł

e) toszt} dot plojckóY fuuisowanlch ze nodkó\!I]E

t) kosży do!. pro]eków fuansowaryo]r z iD]'clr Środków

g) trbezpjeczenia niajątlove

2 Dhlgoteń'noweroŻ]iczdla Ńędryokesowekos/ów

d) koszty dot !.ojekó!v lualsowalrycl ze środków I]E

b) koszty dot projektó\ł fildsowarlych Ż irlr-vc]r środków

)

d).
:) ..

]. NaliczoDe a dŻjcń bilaDso\ł-l odse ir od]okat**

i udzielotrych PÓżyczĆk

.-.-.-<----..----

--

t4 tw Qr\łw



5. wydatki poniesione na l.epreŻentację i reklamę

w roku obrotow},m kosŻy na rcprezentację lv''riiosły QiqqŻ

6. Rozliczenie }łTn{grodzeń

Lp. Treść Kwota (Żl igr')

W}nogr'dzefud z osubńue3o fUDd bzu |lJc 0, 00

a) wnagrodzelia z qlu]L. Lrnowy o Pracę
0,00

) WulagrodŻcnja z bezosobowcgo fu duszu Plac J 38(r n0

l WYLugrodzefua ogó]oir (l + 2) 3.380, 00

a/ obciązają.e koszL]' dŻjalalności stalutorcj 3.380, 00

b/ obc'ążającc kosły nu€slycji

c/ obcjąż2jące koszty działalnośoi gosPodarcŻej

d vpasrodzeua ottzynare od inrych ietuostek

Wylącze a $}'llagrodzen Ńeslanolvją.ych Podstawl'
MlicŻenia suadek Zl IS - \edhg tr"!!L]ów]

3.380, 00

I

a) odpmwt elnełła]Ic

b) nagrody i lbileuszowc

c) odpra*1 zwiąŻfuE Ż rozv]ązanieN urno\q
o Facę z prŻ}czyn zaklad! p.acy

3.380, 00

5
Kwota Wagrodzdi stŹuiowiącapodstaĘ aliczedl
sHadćk ZUs (] 4)

( tht.nono skladki ZUS

Ji \ kosŻly dŻid]JlnosLi

d/ obciąŻające PracoMnk! ( l8'7L%)

ci \kh J iJro$oh! (t'i,)

t5 t@ r$6



T.Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnychi

Krótki opis].'' ''' ''' ''

objnśnienie struktuly śfodków pieniężnych do spIawozdania z pfzeplywu śIodków pieniężnych'

8. stan ślodków pienięźnych

zl. i g..

I

Środki pieniężoe i i!!e krótkotermino'e lkĘłYa
n!!n\o\e - rJŻcm

0,00 !.18!, I7

l/ środH pielręż]c w kaie
0, 00 0, 00

'/ 
+.nki t]e| ieżnć na raclrurliach be*owvc]r razem

2. 168
' radruŃ1Lbiez&\ni 0,00

10,,..i"""0,","i.*
g

Ć).achu*u fllrduzLl socjahego

l u,,-n'* ""'*-n,"

l l ''e łoJ l p'e'lc lr l' ' ''odfu I' e ę.'( V .!o l/.l

4/ ime ałlywa lieniężle
łD lÓkatv ten nowe do ]2 mieŚięcr)

0. 00 .1.020,26

Lp. e- -.--.-...---<'- )

2

objaś[ic e dot środków

t6 M' Viln ęr



9. Inne informrcje uzupełniaiące

9.1. Informacje o zatrudnieniu

w pżclicŻcnh' na etłtY 
l/

ogółem

ZallUdnienie ńa Pocląlek IokU ')/
Żatmdnrc.rc na konicc roku

Sredni. zrtrudnienie rv roku

l 
rrrDelnić z ierjn}n znakieD po p./ścinku

t'' 
aotyczy ticzu) pmcowlikó\ /N plzeliczeni! na elaly/] kLÓrJ. clr rłJ'naglodzcnia zoslały zal]cŻo e R Clęler k.s/tllł
ocólncgo zatządu (pk' 7'1 poz' 4a rubl' 2 ń. slr' L8).

xxx/ dot pmcoMików dŚ. obdugi admi]ristracyjrutechniczncj GprząIacŻki, dÓŻolc! ild) j i]]nyd] slanołjsk
robot,riczych (r!. w pol,grafii)

9.2' wynagrodzenia ogółem łącznie z rłTnagrodzenianri rvypłaconytni (należnvrni) z zysku

Kwota (zł' i gr')

wyuagrodzenia ogół€m*/ 3.3tł0_ 00

- w tym
wvDlaooDe allależne) członkom ZarzadLi 0, 00

{/ Kłola {ynagrodŻeń rvinna być zgodn. Ż poŻ 7'4 lP. ] nd str. l9

3.3. wykaz spółek' w których iednostkł sprawozdawcza posiada udzialY

Zysk (+) Zysk (+)

I'7

,mł Ź Ąg



lo specyfikacja kosztów finansowych - pkt' K IV rachuDłu z'vskó['i slrat

K otł Gligr')

r*" lo'zt1 rio"o'ou" - ogól.rn

,4
b/

'--ł= 
-, __,_z

E

lnuL pozostrle Lo\zt)'olcrłc\jnc - nPoleu

ll specyl'ikacja pozostalych kosztów opelacyjnych pk' H' IlI rxc]rLlnku Żyskó{'i strłt

l 3 . s pecyfikac.ia p ozostałych plzycho dó'!Y opel acyj ny ch _ pk ' G lll l mhllnku z)'sl{ó\\' i Stlal

12. specyfikacja prrychodów finnnsov''ych - pk. J.v tachuDłu zyskó\\'i s1ra!

K$oLr fzl is

Ilrne lałchodl nDinsose - ogolem
0,00 ł33' 00

d/

I<Noir (zl isf-

Inle lozostale przychody opcrnc ne ogóleD

,-

18 i,l,r Q Ąw



14. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowłnia podatkiem dochodo1'Ym

osób prawnych od \Yyniku finanso''yego blutto (zysku lub stlńty brutto): 
-l l sl

o<I

wyszcZegóhrienie u(aleń

l' ZJslt br!tto Gtnlż)

2' Koszq i strlty nadz*yczaj!e nie stalowilltc kosztów uyskxhia pżycbodórY|

n) kosztyreprczcntacji..

b) niczaphcony ZUs od umÓ\' zlcceó

10.735.57

3' ?nychod]'nie Żaliczone do lrzychodórY podltkowych:

i) ..

.ł' Pźychody podatkołe (nie ujęle * kięga.h rlchunkowych) l lDdlegljące opodatlloNtniu

5. Dochód do opodatko'Yania

ń odlic'.nic od dochodu

a] 
_z;oL 

cńe wmnr]'olve' o tr1ÓlF nrova w art' 17 rlŚt l p}il4 nstavf o Pdoll

r) ..

7' Pod5tlrvł opoda(lo\YaDi!

8. Poda1ek .lochodowy stanosiący zobosjqzaoie łobec uźędu skłrboIego cIT_8

9' Pod.tck docho.loyy lodlcgając} wplacie ilo urzędu sk'rbo*Ćgo ł trylrie łrt 25 'lsi ']

0, u0

10.735,57

r0.?66. l5

' 10.266'.ł5 ''

t69

8'l

121

l0' 7łsk netto

19

r0.525,57



l5' Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny lYplyw
firrnnsowej i wyrriku fiDansowego jednostki:

lra ocenę sytllacji nrłjątkowej'

ló. Propozycje podzialu zysku bilansowego netto za lok obrotowy lub poklyciźr stl'flty bilłnsoweji

a) prJpo"ycja poa"ialu rysku bilansorvego netto w kwocie ' zl'

.. 10.525' 5l . .... zl.

' '' ''.' ,'''' '''. zl

.zl

zl

z\,

nettowkwocie.... .. . .. zl

- na zwiększenie funduszu jednostki

- inne cele ..... ...... .....

b) propozycjĆ pokrycit straĘ bilansowej

źródla pokrycia]
_ Ż fulrduszu statutowego

Warsza*'a. 3 1.03.2012 r.

Moniką Eolkqwska
Ó}+t','ł|),

ooBADćA ddóAT*6WY
nr dS su r 0612

z^lząd

/Gl K\ięg.q}//ntię' luz\łisko i podPis osoby slolządzającc.]/

20
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