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Dla Walnego Zebrania członków

StowarzYszenia Na Tak

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

z siedzibąw Poznaniu, ul. ognik 2oC, na ktore składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 20'10 roku'

ktÓry po stronie aktywow i pasywÓw zamyka się sumą

- rachunek zyskÓw i strat za rok obrotowy

od 1 stycznia2OlO roku do 31 grudnia 2010 roku

wykazujący zysk netto w wysokoŚci

- dodatkoweinformacjeiobjaŚnienia'

Stowarzyszenia Na Tak,

27'l5838,95zł

68 756,33 zł

Za sporządzenie zgodnego z obowiąującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdan ia z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w

ustawie z dnia 29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowoŚci (Dz' U. z 2009 r. Nr 152, poz' 1223,zpóŹn'

zm.), zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości'''

Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŻenie opinii o zgodnoŚci z wymagającymi zastosowania

zasadami (polityką) rachunkowoŚci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno

przedstawia ono' We wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak teŻ

wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowoŚci ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowoŚci,

2. ustawy z dnia7 maja2009 r' o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowy ch oraz o nadzorze publicznym (Dz'U ' z

2009 r. nr77,Poz.649),
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Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2010 r

Stowarzyszenie Na Tak

3' krajowych standardÓW rewizji finansowej, Wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentow w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliŚmy i przeprowadziliŚmy w taki sposob, aby

uzyskac racjonalną pewnośc, pozwalającą na wyraŻenie opinii o sprawozdaniu. W szczegÓlnoŚci

badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunkÓw, sprawdzenie - W przewaŻającej mierze w sposob

wyrywkowy - dowodÓw i zapisow księgowych, z ktorych wynikają liczby i informacje zawarte

w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, Że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

ifinansowej badanej Jednostki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jakteŻjejwyniku

finansowego zarokobrotowy od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymizastosowania zasadami (polityką)

rachunkowoŚci oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treŚc sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniamistatutu Jednostki. ,,

Kluczowy biegĘ rewident

\'.ł' \,M
Piotr Jajko J \
nrw Ęestze 10696 biegły rewident

,,MORISON FINANSISTA AUDIT''

Spółkazo.o.wPoznaniu
ul. Główna 6

SpÓłka wpisana na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 255

Poznań, dnia 15 maja201'l roku
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2010
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RAPORT
UZUPEŁNIAJĄGY oPlNlĘ z BADANIA sPRAWozDANlA FlNANsoWEGo

STOWARZYSZENIA NA TAK W POZNANIU

ZA ROK OBROTOVVY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2O1O R.

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

czĘŚĆ oGoLNA

Charakterystyka badanej jed nostki

Stowarzyszenie Na Tak zostało zawiązane na zebraniu członkow - załoŻycieli na mocy Uchwały

zdnia 20 wrzeŚnia 19B9 roku'

Stowarzyszenie zostało Wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo-

dowych, fundacji i publicznych zakładÓw opieki zdrowotnej postanowieniem Sądu Rejonowego dla

miasta Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego dnia27 grudnia 2001 roku pod numerem 0000070098.

Jednostka posiada nr statystyczny REGON 630159603 oraz nr identyfikacyjny NIP 779-10-65-369.

Średnioroczne zatrudnienie w roku badanym wynosiło 100 pracownikÓw.

Dnia22 wrzeŚnia 2008 roku nastąpiła zmiananazw jednostkize Stowarzyszenia Pomocy osobom

z Zespołem Downa na Stowarzyszenie Na Tak.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy We Wszystkich dziedzinach Życia oso-

bom niepełnosprawnym intelektualnie, a w szczegÓlnoŚci z zespołem Downa oraz ich rodzinom.

Celem stowarzyszen ia jest:

- wspieranie osob niepełnosprawnych intelektualnie na kaŻdym etapie zycia,

- wspieranie otoczenia osÓb niepełnosprawnych intelektualnie,

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osob niepełnosprawnych intelektu-

alnie.

Rodzaj prowadzonej działalnoŚci odpowiada danym statutu oraz rejestracji sądowej i nie uległ

zmianie w stosunku do poprzednich okresÓw.

Na dzień bilansowy fundusz zakładowy wynosił 1 020 862'14 zł.

Fundusz własny Jednostki na dzień bilansowy wynosi 1 089 618,47 złi uległ zwiększeniu w porÓw-

naniu z rokiem ubiegłym o kwotę 211 916,9B zł.

Skład Kierownictwa Jednostkiw roku 2010 i do dnia zakończenia badania:

- Pani Halina Maria Grzymisławska Słowińska - Prezes Zaządu,
- Pan Władysław Zacharczuk - Zastępca Prezesa Zaządu,

- Pani Ewa Teresa Kowańska - Skarbnik,

- Pani Dorota Orpiszak - Sekretarz,
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1.5

2.

- Pan Piotr Dariusz Kuligowski- Członek Zarządu,

- Pani Magdalena Anna Chołzyńska - Członek Zarządu,

- Pani Teresa Maria Gorzeńska - Członek Zarządu,

- Pani Dorota Orpiszak - Sekretarz.

Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy.

Przedmiot badania

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe na ktore składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r',

ktÓry po stronie aktywÓw i pasywÓw wykazuje sumę bilansową 2715 838,95 zł
- rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2010 r. wykazujący stratę netto 68 756'33 zł

- dodatkowe informacje i objaśnienia w formie opisowej i not objaŚniających

lnformacja o badaniu sprawozdania finansowego zarok poprzedni3.

3.1 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujące okres od 1

2009 r. wykazujące sumę bilansową

izamykające się wynikiem finansowym netto

zostało zbadane przez firmę ,,Morison Finansista

nej 6 izatwierdzone Uchwałą nr 2 Zv,tyczĄnego

stycznia 2009 r. do 31 grudnia

2 660 663,53 zł

-143160,65 zł

Audit'' Spółka z o'o. w Poznaniu, przy ul. GłÓw-

Walnego Zebrania Członkow Stowarzyszenia na

Tak w dniu 12 czerwca 2010 roku.

Wydana opin ia nie zawierała zastzeŻeń.

Sprawozdanie finansowe za 2009 r. zostało:

- złoŻone w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 28 czerwca 2010 r.,

- złoŻone w Urzędzie Skarbowym dnia 29 czer'Nca2010 r.

3'2 Podział wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy dokonany został zgodnie z Uchwałą nr 3

ZwyczĄnego Walnego Zebrania Członkow Stowarzyszenia Na Tak z dnia 12 czerwca 2010 roku'

Wynik finansowy - strata netto w kwocie

została odniesiona w koszty 2010 r.

-143 160,65 zł

4. lnformacje o podmiocie uprawnionym do badania oraz podstawa pŻeprowadzenia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ,,Morison Finansista Audit'' spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 6, wpisaną na listę podmiotow

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową lzbę Biegłych Rewidentow pod

numerem 255, zgodnie z treŚcią umowy nr 951201012011 zawartądnia 22lutego 2011 r'

Umowa zawarta została w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 ustawy z daia 29 września 1994 ro-

ku o rachunkowoŚci (t.j' Dz. U'152z2009r.poz'1223zpÓŹn.zm'),zwanądalej ustawąo rachun-

kowoŚci'
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5.

5.1

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonało Zwycza1ne Walne Zebranie CzłonkÓw Sto-

warzyszenia Na Tak.

Wykonawca oraz czas i miejsce badania

Badanie zostało przeprowadzone W okresie od 9 maja do 15 maja 2011 r'

Z ramienia firmy "Morison Finansista Audit'' badanie przeprowadził Piotr Jajko, posiadający upraw-

nienia biegłego rewidenta, nrwpisu 10696'

W myśl ań. 56 ust. 2_4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.

z2009 r. nr77, poz. 649), zwanej dalej ustawąo biegĘch rewidentach, biegły rewident spełniłwa-

runki niezbędne do wyraŻenia bezstronnej i niezaleznej opinii o badanym sprawozdaniu finanso-

wym

Zakres i metody badania

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz spra-

wozdania z działalnoŚci odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia' aby spra-

wozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoŚci spełniały wymagania przewidziane w ustawie

o rachunkowoŚci.

obowiązkiem Audytora jest wyrazenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowa-

dzonego badania. Badanie przeprowadzone zostało stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy

o rachunkowości, rozdziału 6 ustawy o biegłych rewidentach, Krajowych StandardÓw Rewizji Finan-

sowej oraz Międzynarodowych StandardÓw Rewizji Finansowych.

Powyzsze standardy wymagają zaplanowania i przeprowadzenia badania tak, aby uzyskaĆ racjo-

nalną pewnośc co do prawidłowości sprawozdania finansowego i uzyskaÓ podstawę wystarczającą

do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu.

Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, co umoŻliwiło nam wydanie opinii o badanym sprawoz-

daniu finansowym.

Zaząd Jednostki udostępnił całą wymaganąprzez nas dokumentację, udzielił Wymaganych w cza-

sie badania wyjaśnień i dostarczył pisemne oświadczenie, potwierdzające prawidłowoŚÓ i rzetelnośc

sprawozdania finansowego, jak rÓwnieŻ omawiające wszelkie zobowiązania warunkowe oraz istot-

ne zdarzenia, ktore nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia oŚwiadczenia.

Przedmiotem badania nie było wykrycie i ujawnienie zdauen objętych Ściganiem z mocy prawa oraz

występujących poza systemem rachunkowości.

Badanie pzeprowadzone zostało w części metodąwyrywkową stąd, a takŻe z uwagi na ogranicze-

nia właściwe kaŻdemu systemowi kontroli, nie jest moŻliwe uniknięcie ryzyka, |z pewne nieprawi-

dłowoŚci mogły zostać nie wykryte.

5.2

5.3

5.4
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czĘŚc ANALITYGZNA RAPoRTU

Wszystkie działania matematyczne zostały pneprowadzone na pełnych kwotach, jedynie ich prezentacja występuje w tys' zł.

1. ocena struktury majątkowo - kapitałowej

Bilanse badanej Jednostki W latach 2008 - 2010 wykazują Wzrost sumy aktywÓw i pasywow z kwoty

1 876 tys. zł do kwoty 2716tys' złt1. o 44,8o/o. W roku badanym suma bilansowa Wzrosła o2,1%

Struktura oraz dynamika aktywow przedstawia się następująco:

Lp.
Wyszce9ólrdśid*

stan''€:.łEtsń 31 ]{?źolI śtan e dźi}ń 31'l2'xto9 staf, B dień 3l-uŹ008 łiiiiniśifi u :giolżlii'i

tYsi A % struktu la tŁś' ż 9( słlukt'fa tt/b' żł %,Btłł}ldura lńóta'f'łł 9ń {8:4}

c 7 I I
A. \ktvwa tMałe 2 459 90,67 234/ aa,10l 1 55t 83,0% 'l1t 4,9Yc

^/artości 
niematerialne i praMe 0 o,oot 0 0,0.t 0,ov.

il. Łeczowe aktywa trwałe 2 459 90,67 234/ 88,1 % r 55: 83,0% t 1t 4,9y.

Środki trwałe 2 148 79.1v, 2 344 84.10/a 1 55' 83,0% .19t -8,40/.

srodki bwałe wbudowie 11 5V, 0 0,0% 0,04/o

ilt.
'Ja 

leżności długote rminowe 0 o,o0/, 0 0,00t 0,00/.

IV nwestycje długoterm inowe 0 0,00/, 0 0,07 0,0%

)tugoterminowe rozliczen h
ni6dzvokresowe 0 0,00/, 0 0,0 0/ o,o%

B. \kt)ru/a obrotowe 256 I,40t 317 11,901 3't l7,0% -61 19,20/

l. :a pasy 0 0,00/l 1 0,00) 0,'l% 42,40/,

zalicż(i na dostily 0 o oo/ 1 o,oot o 10/r 42.4Ó/,

il. {abżności krótkotermin owe 24 0,901 16 0,60/ 0,5% 47.50/

Należności od pozostałych jedn os tek 24 0,9"r to 0,6"1 05% 47,5?,

ilt. nwstycje któtkoterminowe 217 I,Oot 281 '1o,80/, 29, 15,7yt "7t -2Ą4ol

K'ótkotem inowe aktywa finan soWe 217 a,oo) 28i 10,801 29, 15,70n -7( -24 4o/,

IV
(rótkoterm in owe rozl iczenia
nied7VÓkleŚÓwe 15 0,601 0,50/ 1 0,70/t 2 15,001

*KTYWARAUEM 2716 1fi)pv 266 7s.9,8 1'::8V1 7sg,ołl s 2,101,

WzrÓsł udział aktywow trwałych W strukturze bilansu. Rzeczowe aktywa trwałe Wzrosły o 116 tys. zł

i stanowią 90'6% ogólnej kwoty aktywÓw. Wzrost ten jest związany z nakładami na modernizację

jednej z placÓwek prowadzonych przez Stowarzyszenie.
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Struktura oraz dynamika pasywÓw przedstawia się następująco:

Lp, W}tzcresÓk'ienie

stan na dżiart:3l:{22['t0 stan Ęa tżbń 
'1,l2'2gog

stan n4 &.igń 31"t?"2008 ułliam Etanu 2o1 0rzf09

,yg"ż %

*truLt-* ty5. d %,,
strokliraa ty$. d

.oń

struktuit l{w{ć{.1t4' o/ł{8:ł}

1 a 4 5 5 U g

A. (apitał (fundusz) whsny I 09( &,1% 871 33,Oyt 1 021 uA"/ 21 u,'lo)

(apitał (fundusz) podstawowy 't 02 37 S% 1 02' 38ły, 'lo" 5,5"t 0,09

il. ',lależne wphty na kapitał podstawowy
Wielkość uiemna)

oP% op"/ 0,00/

1il. Jdzhły (akcje) własne (wielkość ujemna) o,00/o o3"/, 0,00t

lv. (apitał (fundusz) zapasowy op% op"/, o,o,n

(apitał (fundusz) z aktualżacji Wyceny 0p% o,o"/, oPy

vt. )ozostab ka pitały (fu ndusze) rezeruowe o,o% oqo/t 0,o"t

vil. aysk (strata) z lat ubiegłych o,oo/o 0,o"t 22'1 11pon

vilt Zysk (strata) netto 6t 2,5% -14: -sA"t 69i 37 2% 21 1Ę,oj

tx )dpisy z zysku netto w ciąg u roku
)b rctowego (wielkość ujemna)

0,0% o,oo/, 0,0%

B aobowiązan ia i rczevy na zobowiązania 1 621 59,9% 1 78: 67 ,Oot 85 45,6% .15 -8,89

t. ąezeMy na zobowiąania 0,0% 0,0y, 0.0%

il. :obowiązan ia dfu goteminowe 0,0% 0,57 I,O% -1i -t 00.09

Wobe pozostałych jednostek 0,001 0.50r 1 ,Oo/a 1 100,09

lll. Zo bowiazan ia krótkoterminore 8 3,Oot 5l 2,001 4t 2,5% 3( 58,19

Wobrc pozostałych jednostek 8l 3.0v, 5" 2,001 4I 2,sVa 3( 58.1

IV łozliczenia międ zyokresolrJe 1il 568% 'l 71t il,6"1 78! 42,',1o/o -17 t -10,101

l nne rczliczen ia międzyokresile 1U 56,90r 171 u,64/, 78( 42,1o/o 17 -10.101

PASYWARAZEM a7ł 100,09t 2 66,1 1o0'ołl I 87{ 100,0% Żł,.l

Na pasywa bilansu składają się głÓwnie fundusz Własny i rozliczenia międzyokresowe przychodÓW.

Rozliczenia międzyokresowe przychodÓw dotyczą głownie nieodpłatnie otrzymanych lub sfinanso-

Wanych dotacją środkow tnvałych. Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodÓW Zmniejszyło się

o 174 tys' zł istanowią56'9% ogÓlnej kwoty pasywÓw.

ffi*I t:''" ,
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2010
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

2. Ocena sytuacj i dochodowo-kosztowej

Przychody i koszty działalności pozostały W 20'10 r. na porownywalnym poziomie W stosunku do ro-

ku ubiegłego. Wzrosł Wynik na pozostałej działalności operacyjnej' co Spowodowało Ze Stowarzy-

szenie osiągnęło zysk netto W WysokoŚci 69 tys' zł.

ocena syntetycznych WskaŹników charakteryzujących sytuację finansowo - majątkową
w latach 2008-2010

Wskaźniki płynnoścl finansowej w badanym okresie obnizyły się.

Wskaznik płynnoŚci l stopnia - płynnoŚci biezącej ukształtował się ponizej/powyzej poziomu uwa-

Żanego za właŚciwy i wynosi 3,1 (wielkość poządana 1 '8 - 2'0).

WskaŹnik płynnoŚci szybkiej wynosi 3,1 (wielkośc poządana 0'9 - 1 ,0).

WskaŹnik płynności lll stopnia 2,6 (wielkoŚc poŻądana oscyluje w granicach 0,2).

Wskaźniki pokrycia majątku ogółem funduszem własnym w badanym okresie wyniosł 40,1%,

i w porownaniu z rokiem poprzednim wykazuje zwiększenie o 7,1%, co było spowodowane zwięk-

szeniem sumy bilansowej na skutek wzrostu środkÓw tnłałych, co wpłynęło takŻe na wzrost

wskaźnika pokrycia majątku trwałego funduszem własnym o 6,8 %.

WskaŹnik trwałości struktury finansowania informuje, iz kapitał stały Stanowi 93,0 % Sumy pa-

sywÓw. Zatem struktura finansowania majątku jest stabilna i bezpieczna.

3.

Lip W)ts4ĘEegółń-Ł:ń.ia

l-01:ć1-{l.20t0 1 ,0l:,*i1.12.200s lo{ śl -12:1008 zfi lenr śtańU 20{01,ź0ó9

tys'Żł tlel zł tp. zł eyołe qF. zł(3
, /t)

.7n{5:4}

3 4 5

1 )rzychody ze sprzedaży 516r' 5 06€ 5 201 9( 1 ,90/,

2 (oszty działalności operacyj nej 5 /-7Ó a /6t 4 56€ -0,50/,

ó lvynik na gprŻedąfu 7;t -19i ssi '|?i

4 /vynik na pozostałej działalności operacynej 14C 52 7E 8t 168,70/,

5 /Vynik na operacjach finansowych

llfy n ik n a,działalności g.ospoda lczei.{3+4+$} # -14i 691 3:*i

7 r''lynik nadzwyczajny

I lvynik brurtto.{6+7} 60 ,14i s9l 2ąi

9 )bowią"zkowe zmniejszenia wyni ku -78,301

10 ,Vynik net$, E*g) 6 -14:: 69? zr:,

lffi"-l 'r'
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2010
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

Lp' T Żł}l0 l' 20(E:,f; ?008 r;

a A li :..:t:,.

1. Wskaźni K charakqyzuj ące opłealność &iałal nośc i
1 -',1. lentowność majątku

Wvnikfinansow netb / surm aktvwóW
2,5% -5,4% 37,?ń

1-2. ąe ntown ość ka pitałó^/ włas nych
Wnik finansow neto / l€pihł Własnv

6,3% -16,3% 68,3%

1.3. ąentowność neto sprzedał
wynik fi nansowy netto l pŻychody ze sprzedaŻy

orodu klóW i tcwe rcW

1,3% -2,8% 13,4%

'1.4. ąentownosć brutto sprzedaży
Wynik na spŻedaży produKów itowarow / przychody nettc

ze sDrz€t'€Ż! produKów itowarów

-1,4% -3,8% 12,?ń

2. Wskaźni K charaktqyzuj ące wnn ość fi nansową
2.',| )łynność _ wskaźnik płynności l

aktvwa obrotowe ooólem / zobowiazania krót(oterminowe
3,1 6,1 6,7

2.2 )łynność - wskaźnik płynności ll

aktywa obrotcwe ogółem _ zapasy / zońwązania kótkobrminowe
3,1 6,1 6,6

2.3 )łynność - wskaźnik płynności lll

środkj pieniężne i inne aKywa pieniężne l zobowją'ania kotkoterminowe
2,6 5,5 6,2

2.4 )łynność długoterminowa
aKvwa oqołem / zobowiazania kńtko' i dłuooterminowe

33,0 41,0 28,4

3. Wslęźni K efektltwłląści goqodłowani a majątkiem

3.1 SzybkcśÓ obrotu należności
należności z M' dosbw i ugug X365 / przychód nettc ze spŻeda4

oroduktóil i t]WaróW (W dniaÓ)
I 1 0

3.2 Szy b koś ć s płaty zobo^/iązań

zobcl'rlięan1€ztyL dostawiuslug X365 / wartcśósprzedanych towarów i

materiałóW + kosztyWytworzenia sprzedanych produKóW (W dniach)

5 2 3

3.3 Szybkość obrotu zapasó/v

zapasy X 365 / wartość spŻedanych towaów i materiałów + kosż
wytwozenia spŻedanych produKóW ( wdniach)

0 0 0

4. WslęŹniW charaktqyza#e zaangażowanie i zwrohość kpitału
4.1 'lVskaźnik 

zwrotu kapitału \^łasnego ( w latach )

kapitał Wbsnv / Zr'sk netto
16 -b 1

4.2 /Vskaźnik pokrycia majątku kapitałem ułasnym
kaoifałułasnv / aktvwa ooolem

Ę,1% $'eń 54,4%o

4.3 /Vskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym

kaoitałWbsnv / aKvwa twałe
4,3% 37,5% 6ą6%

4.4 Trwałość struktury f inansonłania

kapihł Masny + rezeMy długoterminowe+ zobowiązania dfugobrminowe /

suma pasywów

93,0% 91,4% 92'ł/.

i
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2010
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

1.

VVYNIKI BADANIA

System rachunkowości

Badana Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

określone Wań' 10 ustawy o rachunkowości. obowiązująCe zasady rachunkowości zostały wpro-

Wadzone Uchwałą Zarządu z dnia 14 czeruvca 2007 roku i są odpowiednie do zakresu prowadzonej

działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości są dostosowane do potrzeb Jednostki i pozwalają na wyodrębnienie

wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

W Stowarzyszeniu stosowany jest komputerowy system przebuarzania danych w zakresie:

- ewidencji finansowo _ księgowej,

- ewidencji środkÓw tnłałych.

System przebltarzania danych spełnia wymogi okreŚlone w art. 13 i '14 ustawy o rachunkowoŚci.

ochrona danych spełnia wymogi rozdziału 8 ustawy o rachunkowości

Wprowadzony w SpÓłce v,tykaz kont syntetycznych oraz zbiory kont analitycznych umoŻliwiają gru-

powanie operacji gospodarczych wg zasad rachunkowoŚci i są Źrodłem danych wprowadzonych do

sprawozdania finansowego.

System zapisÓw pozwala na kompletne ujęcie operacji gospodarczych z podziałem na poszczegÓl-

ne okresy sprawozdawcze i narastająco od początku roku.

Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisow księgowych są prawidłowo wystawiane i zakwalifi-

kowane do ujęcia w księgach rachunkowych.

Zakwalifikowanie dowodu do księgowania poprzedza kontrola formalno rachunkowa i merytoryczna

oraz akceptacja.

Nasze badanie nie wykazało uchybień w sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ktÓre moŻna

uznać za prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i w sposÓb ciągły.

Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe są przechowyivane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o ra-

chunkowości.

Ciągłość bilansowa

CiągłoŚc bilansowa została zachowana. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych w badanym roku

obrotowym było zatwierdzone w sposÓb prawidłowy sprawozdanie finansowe, sporządzone na

dzień 31 .12.2009 r'

Pzyjęta polityka rachunkowoŚci stosowana była w sposÓb ciągły'

lnwentaryzacja

Jednostka przeprowadziła w badanym okresie inwentaryzację składników aktywow i pasywów.

ostatnią inwentaryzację środkÓw tnłałych drogą spisu z natury przeprowadzono na koniec 2006 ro-

ku w Krzemieniu i Przylesie, na koniec 2009 roku w Poradni i Szkole oraz na koniec 2008 roku w

pozostałych ośrodkach.

2.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2010
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

3.

lnwentaryzację stanu naleŻności na dzień 31 paŻdziernika 2010 r. przeprowadzono drogąWysłania

informacji do kontrahentÓW o potwierdzenie stanu naleŹnoŚciz tytułu dostaw i usług.

lnwentaryzację Stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowe przeprowadzono po-

przez potwierdzenie otrzymanych Sald od kontrahentów oraz drogą wysłania informacji do kontra-

hentow o potwierdzenie stanu zobowiązan.

CzęśÓ kontrahentÓw nie podjęła działan uzgadniających w związku z czym zobowiązania wykazano

W Wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy.

Nalezności i zobowiązania publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami, należności skierowane

na drogę postępowania sądowego, inwentaryzowane były drogą ich weryfikacji z dokumentami zró-

dłowymi orazpoprzez porÓwnaniezezłoŻonymideklaracjami idokonanymi przelewami.

Środki pienięzne zgromadzone na rachunkach bankowych zinwentaryzowano drogą potwierdzenia

sald. Stan gotówkizostał potwierdzony inwentaryzacjąw dniu 31 grudnia 2010 r.

Pozostałe aktywa i pasywa zweryfikowano przez porÓwnanie zapisÓw w ewidencji księgowej z do-

kumentami Źrodłowymi.

l nwentaryzacja potwierdziła realnośc sald.

Bilans

Bilans został sporządzony zgodnie z art' 46 ustawy o rachunkowości i wykazuje stany aktywÓw i pa-

sywow na dzień kończący biezący i poprzedni rok obrotowy'

Wykazana w aktywach bilansu wańoŚc poszczegÓlnych grup składnikÓw aktywow wynika z ich war-

toŚci księgowej, skorygowanej o:

- dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe,

W pasywach bilansu prawidłowo wykazano stan funduszy własnych oraz ujęto wszystkie zobowią-

zania Jednostki, w tym utworzono niezbędne rezeruy.

Bilans zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zyskow i strat został sporządzony zgodnie z art' 47 ustawy o rachunkowoŚci i wykazuje

oddzielnie przychody, koszty' zyski i straty oraz obowiąkowe obciązenia wyniku finansowego za

biezący i poprzedni rok obrotowy'

Rachunek zyskow i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy

o rachunkowoŚci w wariancie porównawczym według wyboru dokonanego przez Kierownika jed-

nostki.

lnformacja dodatkowa

lnformacja dodatkowa składająca się z.

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- dodatkowych informacji i objaŚnień,

została sporządzona w sposob prawidłowy i kompletny, zgodnie z Wymogami okreŚlonymi przepi-

sami ustawy o rachunkowoŚci.

4.

5.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2010
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

Dane zawarte W informacji są zgodne z ustaleniami biegłych i umozliwiają właŚciwą ocenę sytuacji

majątkowej firmy.

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego przedstawione zostały przyjęte zasady (polityki)

rach u n kowoŚci oraz załoŻenie kontyn uowa n ia działa l ności.

Zdarzenia po dacie bilansu

Do chwili zakończenia badania nie były znane istotne zdarzenia po dacie bilansu mające WpłyW na

prawidłowośĆ sporządzen ia sprawozd a n ia f i n a n soweg o.

Zgodnośó z przepisami prawa

UzyskaliŚmy pisemne oŚwiadczenie od Kierownictwa Jednostki, iz w ciągu roku były przestrzegane

przepisy prawa. W trakcie badania nie stwierdzono zjawisk izdarzeń wskazujących na naruszenie
prawa.

Kontynuacja działania

Zgodnie z informacją zawartąwe wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, kontynuacja dzia-

łalności Jednostki nie jest zagroŻona.

Zdaniem biegłego rewidenta nie występujązjawiska wskazujące nazagroŻenie dla kontynuacjidzia-
łalnoŚci pzy załoŻeniu warunkÓw roku badanego.

lNFoRMACJE KoŃcoWE

Sporządzony rapoń z przebiegu badania został opracowany na podstawie przedłoŻonych do bada-

nia sprawozdań finansowych i danych wynikających z ksiąg rachunkowych'

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe był niezaleŻny oraz posiadał nieograniczoną
zdolnoŚc do bezstronnego badania i sporządzenia opinii.

6.

7.

8.
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2010
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu

Niniejszy rapoń zawiera 13 stron kolejno ponumerowanych, oznaczonych skrÓtami podpisÓW bie-

głego rewidenta.

Raport sporządzono W 11 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 10 egzemplarzy - Zamawiający,

- 1 egzemplarz- Wykonawca.

Kluczowy biegły rewident

\'.\* 1ł/
Piotr Jajko \ \
nrw Ęestze 10696

,,MORISON FINANSISTA AUDIT''

Spółkazo.o.WPoznaniu
ul. Główna 6

SpÓłka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych pod numerem 255

Załącznikr.

- wprowadzenie do sprawozdania flnansowego,

- bilans, rachunek zyskow i strat,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- rachunekprzepływÓwpienięznych,

- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z notami objaŚniającymi,

- oŚwiadczenie Zaządu Stowarzyszenia o zakresie kompletnościsprawozdania finansowego

2a2010 r.

Poznań, dnia 15 mąa2011 roku

L
biegĘ rewident
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SPRAW OZDAN IE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA NA TAK

o 1.o 1 .2010-3 1. 1 2.20 10

STOWARZYSZENIE NA TAK
ul. Ognik 2Oc

60-386 Poznań
NrP 779-10-65-369
REGON 630159603



Wprowa dzenie do sprawozdania
Finansowego

za okres:
od O1 stycznia 2O1O do 31 grudnia 2O1O roku

Stowarzyszenie Na Tak
60-386 Poznań ul. ognik 2oc

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia
2010 do 31 grudnia zoto, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans (załącznik 1)
3. Rachunek zysków i trat (załącznik2)
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 7994
roku o rachunkowości ( Dz.U.nr 76 poz. 694 z póź'zm') przedstawia sytuację majątkową
i finansową Stowarzyszenia.

Data opracowania: 31 marca 2011 r
Sporządził: p.o. Głównej Księgowej - Anna Kurasz
Zatwierdził: Prezes Zarządu - Halina Grzymisławska - Słowińska

Zastępca Prezesa - Władysław Zacharczuk
Skarbnik - Ewa Kowańska
Sekretarz zarządu _ Dorota orpiszak
Członek Zarządu - Teresa Gorzeńska
Członek Zarządu _ Piotr Kuligowski
Członek Zarządu _ Magdalena Chołzyńska

o.o. GŁOX,'l,[: r'S l ĘGoWEJ

84*.k-

Nazwa:
Siedziba:

Głowny Księgowy
(podpis i pieczęc)

PREzEs 2aę2ĄDU
lfi*&rł!Ł

mgr inż. Halina Grzymisławska-Słovrińska

Zastępca Prezesa Zarzpdu

Z* rh"'ł'''ł't

Prezes Zarządu.''...
(podps i pieeęć)

Zastępca Prezesa
(podpis i pieczęć) mgr inź. Wladysław kcllarutłł,

Sekretarz Zarządu
(podpis)

Skarbnik
(podpis)

ę3:ffif 
Zarządu tó - f=7 * {t**

Członek Zarządu
(podpis)



Dane identyfikacyjne:

Stowarzyszenie Na Tak (dnia 22.09.2008 nastąpiła zmiana nazwy
Stowarzyszenia ze Stowarzyszenie Pomocy osobom z Zespołem
Downa na Stowarzyszenie Na Tak)
60-386 Poznań ul. ognik 20C
organ prowadzący rejestr _ Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer rejestru - KRS nr 0000070098
Czas trwania działalności jednostki _ nieograniczony
okres objęty sprawozdaniem [01.01.2010 - 31.12.2o1o]

Informacje podstawowe:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzon e przy załozeniu
kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej
przez Stowarzyszenie Na Tak w dającej się przewidzieć przyszłości,
gdyŻ nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontyn uow ania przez n ie działa l ności.

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Stowa rzyszen ie n ie sporządza sprawozda n ia skonsol idowa nego.

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku
przepływów pienięznych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 7994r. o rachunkowości (D.U. Nr 76, poz. 694 z
poź.zm) d ostosowa ną d o działa l n ości Stowa rzyszen ia.

Zgodnie z zasadą memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach
wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi
przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody Wyceny aktywów i pasywów, pomiaru
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru - zaprezentowano pónizej.

WYcENA AKTYwów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym
że:

o Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do
ustawy podatkowej _ metodą liniową.

o Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w
cenie nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takze o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

środki trwałe w cenie nabycia od 1oo,oo zł do wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach podatkowych jako. dolna kwota, od której stłaońit<i majątku
zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenńe) bvły umaizine
jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do uzytkowania.

o

o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

W,



Składniki majątku o przewidywanym okresie uzytkowan ia dłuższym niż 1 rok i cenienabycia nieprzekraczającej 1oo,oo zł były zaliczane do kosztów .riyciu materiałów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzaneproporcjonalnie do okresu ich uzytkowania, z zastosowaniem iiniowe; metodyamortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonychprzez przepisy podatkowe.
Wartości niematerialne i prawne W cenie nieprzekraczającej kwoty określonej Wprzepisach podatkowych jako dolna .kwota, od której srłaoniri'majątkl zalicza się oowartości niematerialnych i prawnych odpisywane nyły ;eono.u.o*o ń miesiącu ichprzyjęcia do uzytkowania.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lubkosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedazy netto na dzień bilansowy.Poszczególne grupy zapasów są wyceniane W następujący sposób: materiały - cenazakupu, towary - cena wytworzenia.
odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane wzwiązku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane Wyceną doprowadzającą ichwartość do cen sprzedaży netto mozliwych do uzyskania. pomniejszają wartość pt)vbi *bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów 

"p;r;;'ńńh"
NaIeżności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroznejwyceny.

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wykazuje się wwartości nominalnej.

RozIiczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane SQ, jeżeli kosztypon iesione dotyczą przy szły ch o kresów sprawozdówczych.

WYcENA PASYWóW

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnejwedług ich rodzajów i zasad określonych pizepisami prawa, statutem Stowarzyszenia izasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty'

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody z działalności statutowej 
. obejmują w szczególności środki otrzymanezgodnie z przepisami prawa i statutu jat<o przyóóoy o'iułu-tności statutowej; składkiczłonkowskie, darowizny, spadki, doiacje, 

' 
'óo*.nt;" i zapisy, usługi statutoweniewątpliwie nalezne pomniejszone o nile'ny podat"ek od tbwlioń_ i usług (VAT)ujmowane w okresach, których dotyczą.

Przychody z działalności gospodarczej obejmują w szczegolności środki otrzymanezgodnie z przepisami prawa za usługi i- sprzeaaź wyrobów śto*u'ł''"niu i innychjednostek.

Koszty działalności ujmowane są z podziałern na działalność statutową i działalnośćgospodarczą.
n o' cfÓwłc.' hs,l: jJllE.i
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STOWAMYSZENIE NA TAK

Bilans na dzień 31.12.2010 roku
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AKTYWA

*. Ak@a tłvvnłe 2,45S {33,7,:,9 2:,$43 531,a*

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

2 Wartosc firmy

3 lnne wartoŚci niematerialne i prawne

4 Zaliczki na waftoŚci niematerialne i prawne

It. Rzeczowe aktywa trwałe 2 459 483,79 2 343 531,58

1 Srodkitnuałe 2147 745,99 2 343 531,58

a) grunty 536 400,00 536 400,00

b) budynki' lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 1 340184,76 1 363 994,92

c) urządzenia techniczne i maszyny 178 762,87 246 872.4e

d) Środki transportu 44 366,26 140 978,26

e) inne Środki trwałe 48 032,10 55 285,94

2 Srodkitrwałe w budowie 311 737,80

3 Zaliczki na srodki tnaałe w budowie

1il. N al eż n ości dł u goterm i nowe 0,00 0,00

1 od jednoste k powiązanych

2 od pozostałych jednostek

tv. l nwestycj e dł u goterm i n owe 0,00 0,00

1 NieruchomoŚci

2 WartoŚci niematerialne i prawne

J Dług ote rm i n owe a ktyw a fi n a n sowe

4 l n n e i nwe stycje dłu g otermi n owe

v. Dł u g ote rm i n owe roz I i cze n i a m i ędzy o k re sowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 l n n e rozl icze n i a m iędzyo kresowe

B. *ktywa obroławe 256 355,t6 317131,9C

Zapasy 367,88 638,78

1 Materiały

2 Połprodukty i produkty w toku

3 Produkty gotowe

4 Towary

5 Zaliczki na dostawy 367,88 638,78

il. N a l eż n o śc i k rotkote rm i n ow e 23 699,36 16 070,93

1 N al eŻn ości od jed n oste k powi ąza nych 0,00 0,00

a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

powyzej 12 miesięcy

b) inne
Rilan< - słrt



2 NaleŻności od pozostałych jed nostek 23 699,36 16 070,93

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 12 274,06 8 590'3€

- do 12 miesięcy 12 274,06 I 590,36

- powyzej 12 miesięcy

b) z tytułÓw budzetowych 681,33 211,77

) inne 10 743,97 7 268,8C

d) dochodzone na drodze sądowej

ut_ I nwestycj e krotkote rm i n owe 217 313,55 287 398,30

1 Krotkote rm i n owe a ktyw a fi n a n sowe 217 313,55 287 398,30

a) w jednostkach powiąanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wańoŚciowe

- udzielone pozyczki

- inne krÓtkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wańoŚciowe

- udzielone poŻyczkl

- inne krÓtkoterminowe aktywa finansowe

) Środki pienięzne i inne aktywa pienięzne 217 313,55 287 398,30

- Środki pienięzne w kasie i na rachunkach 213 444,01 283 648,75

- inne Środki pienięzne 3 869,54 3 749,55

- inne aktywa pienięzne

2 I n n e i nwestycje krotkote rm i n owe

tv. Krótkoterm i n owe rozl i cze n i a m i ędzyo k resowe 14 974,37 13 023,94

RAZEM AKTYWA 2 715 839,95 2 660 663,53
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PASYWA

Au Kapitał (fund usz) własny t B*$.€{&47 8?7 7gt,1g

I Kapitał podstawowy 1 020 862,14 1 02A 862,14

il.
Nateżne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

ilt. lJdziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał z aktualizacji wyceny

vt. P ozostałe kapitały (f u nd usze) rezenvowe

wt. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00

vtil. Zysk (strata) netto 68 756,33 -143160,65

tx. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość uiemna)

B. Żo,b;.owiąz_ańla:,i r,ez$!1łł:*a.zobowiązania { 826.220,!18 17,az982'flĄ

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezenąla z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa

- krotkoterminowe

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowe

krÓtkoterminowa

il. Zo bow i ąza n i a dł u g ote rm i n owe 0,00 12 936,00

1 Wobec jednoste k powiązanych

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 12 936,00

a) kredyty i poŻyczki 12 936,00

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

ilt. Zo b ow i ąz a n i a krotkote r m i n ow e 82 235,85 52 014,12

1 Wo bec jec n oste k powi ąza nyc h 0,00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2 Wobec pozostałych jednostek 82 235,85 52 014,12

a) kredyty ipoŻyczki 5 868,00

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wańościowych Rilan< - ęłrr
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c) inne zobowiązania finansowe

d)z tytułu dostaw i usług 71 073,90 26 228,13

- do 12 miesięcy 71073,90 26 228,13

- powyzej '12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązan ia we kslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń I520.74 I773,15

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00

i) inne I 641,21 10144,84

3 Fundusze specjalne 0,00

tv. Roz I i cze n i a m i ędzyo kresowe 1 543 984,63 1 718 011 ,92

1 Ujemna wartoŚć firmy

2 l n n e rozl icze n i a m iędzyokresowe 1 543 984,63 1 718 011 ,92

- długoterminowe 1 436 631,99 I 542152,87

- krÓtkoterminowe 107 352,64 175 859,05

RAZEM PASYWA 2 715 838,95 2 660 663,53

Data sporządzenia'' 31 marca 2011 r

Sporządził: p'o. GŁppltlEJ KS l ĘGOWEJ

Kurasz Ann l p.o. Głównej Księgowej

Zatwierdztł.

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Sekretarz Załządu

Skarbnik

Członek zaruądu

Członek zarządu

Członek zarządu
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STOWARZYSZENIE NA TAK

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2010 rok

i.* }slilllF'iB{/,bhó_av=d:sb'i,żg_-rd'eżY:ł::=ió ń'1*itld e nii*i;..w.,.ry* b 16{ H3.ż;0' ::,5{S8:.{.rq-7..;$2

rd jednostek powiązanych
)rzychody ze sprzedaŻy produktów : 5164 472.07 5 068 107,52

a lzialalnośó statutowa 5 105 049,98 4 992 7 44,54

b
'ziałalnośó 

gospodarcza 59 422,09 75 362,9t

lt
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia;
zmnieiszenie wańoŚć ujemna)

ilt (oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

IV )rzvchodv netto ze sprzedaży towarów i materiałÓW

ii\.:s 5,23611i1:E-3;d3 5 2Sf 35*i7{

Ąmońvzacia 254 552,56 223126.23

'ziałalnośó 
slalutowa 254 309,15 223 011,4t

'ziałalnośÓ 
gospodarcza 243,41 114,7 4

il Zużv cie materiałÓw i enerq ii 392 632,55 380 733,75

lziałalnośÓ statutowa 39 t 748.58 377 903,8i

lziałalnośó gospodarcza 883.97 2 829.9i

ilt Usługi obce 1 020 295,09 1 216 096'6€
jziałalnośó statuiowa 1 010 415.4! 1 176 432.94

jziałalnośó gospodarcza 9 879,6( 39 663,7{

IV Podatki i opłaty 2 549,68 4 150'5€
jziałalnośó statutowa 2 549,6f 4 150,5t

JziałalnośÓ gospodarcza 0,0( 0,0(

ry'Vvnaqrodzenia 2 807 130,88 2 861 476,04
jziałalnośó statutowa 2 800 771 ,2t 2 848 493,8!

jziałalnośó gospodarcza 6 359,6( 12 982.21

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 574 515,16 529 813,54

lziałalnośó statUtowa 573 992,5( 528 388,8t

jziałalność gospodarcza 522'6ę 1424,7'l

vil Pozostałe koszty rodzajowe 184 507,51 45 755,8€
jziałalność statutowa 184 507,51 45 755,8t

JŻałalnośc gospodaf cza 0,0c o.o0

vilt ń/artoŚc sprzedanych towarÓw i materiałów 0,00 200,00

e Ż' illlŚtllitl$|liul d.żiedó_ż_v.,,{.: 
]':.'ts,) ł71 711;3! li;iliri .,,:.::::=1 ::245'il!

::t: .i iii;:.-.jóż*tłdiB!i,:#y lłs ll!.ó.ńd"iacyjńó: iiiiiiiiiiijii= 147?{3,i7i 12:7$5G;0l

Zy sk ze zbycia n ief i n a n sowych aktywów tnrałych 0,00

il Dotacje 0,00

ilt lnne orzvchodv operacvine 147 743,75 127 056,0i
lziałalnośó statUlowa 145 236,3i '123 094,0!

jziałalnośó gospodarcza 2 507,3t 3 961,9r

E ii ii{iii":IiilliiiiiP,oiostałd,:*:dsiĘnporać.yjńi i;:=..:r:::::::,, ., i -7$24;6;6 74 908,8i
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów truuałych 0,00

il Ąktualizacja wartości aktywÓw niefinansowych 0,00

ilt lnne koszty operacyjne 7 624,66 74 908,8i
lziałalnośĆ statutowa 7 622,82 74 852,0i

lziałalnośÓ gospodarcza 1,84 56,8{
'''Zysk!stritaż dziiłalnościoperacyjnej ( Ć + D - E ) 

'
::i!ii]lś:s_.8.,:4.,0T*r]s

jłĘl $sT|g!

G! llł95;90 420,51

)ywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00

- od iednostek powiązanych 0,00

il Odsetki, w tym 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00

ilt Zysk ze zbycia inwestycji 0,00

IV Ąktualizacia wańoŚci inwestvcii 0,00

I nne '1 195,90 420,51
jziałalność statutowa I 195,9( 420,51

lziałalnośó gospodarcza 0,0( 0,0(

It: :;i;;i ;iiill;',,,l l,,, :,:=:lL Krśżfł,lfiflanśo.gle ii:., 
11,l1rl1,1,,11 ;'; ,; , . sBŻła'( 11ltll LilLlii:i::.:]ił'ilŻliltii

Sdsetki. w tvm 0,00 0,0c
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- od jednostek powiązanych 0,00

il Strata ze zbycia inwestycji 0,00

ilt Ąktualizacia wańości inwestycji 0,0c

IV lnne 832,30 2 414,1

'ziałalnośó 
statutowa I t6.5( 2 402,21

iziałalnośó gospodarcza 15.74 11,9t

iits$iiEi1iiiia:.ż:i iHłci:mśd_"ii*$.'$$g1p'.g____ł$.1 11rł$r 
'*lJLŁ-l

.=l:iirii;iiii;iiilfd$i-.r\lSs.G:'7,,.7rl83 lNiiiii==' :.:]:.+43],Dgt16ł

$,:: Wynik zdarzeń ńadzWfczajhycń (J.lJ.ll} ; ];; ]-_1iŚllilllillllllllll$-:E=-,:tĘ]]i.:.;gg9 s-

Zvski nadzwvczaine 0,00

lt Stratv nadzwvczaine 0,00
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Data sporządzenia: 31 marca201'l r.

Spoządził:

Kurasz Anna - p.o' głównej księgowej

Zatwierdził:

Prezes Zaaądu

Z-ca Prezesa Zarządu

Sekretarz Zarządu

Skarbnik

Członek zarządu

Gzłonek zarządu

Członek zarządu
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DoDATKoWE INFoRMAcJE I oBJAśnrerurł

I. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początet róru
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktuatizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa
9rupy

rodzajowej
środków
trwaĘch

Wartość początkowa

Stan na
początek roku
obrotoweoo

Przychody Rozchody Stan na koniec
roku
obrotoweoo

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
użvtkowania

536 400,00 0,00 0,00 536 400,00

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i

wodnei

L 394 395,00 0,00 0,00 7 394 395,0
0

Urządzenia
techniczne i

ma cTvnv

9L5 74I,20 17 2L7,58 77 400,00 915 558,78

Srodki
transportu

336 080,00 0,00 0,00 336 080,00

Pozostałe
środki trwałe

298 237,5I 39 491,73 366,00 337 362,64

Srodki trwałe
w budowie

0,00 3I7 737,8O 0,00 3II737,80

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w

budowie
Inne wartości
niematerialne

i orawne

38 172,44 2 058,26 0,00 40 230,70
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Nazwa
grupy

rodzajowej
środków
trwaĘch

Umorzenia

Stan na
początek
roku
ohrnfnwaan

AmorĘzacja
za rok 2O1O

Inne
zwiększenia

Zmniejszenia Stan na koniec
roku
obrotowego

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
uzvtkowania

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i

wodnei

30 400,08 23 810,16 23 810,16 0,00 54 2IO,24

Urządzenia
techniczne i

maŚ7VnV

668 868,74 85 327,r7 85 327,I7 t7 4OO,00 736 795,97

Srodki
transportu

r95 ro1,74 96 612,00 96 612,00 0,00 29r 713,74

Pozostałe
środki trwałe

242 95I,57 46 744,97 46 744,97 366,00 289 330,54

Srodki trwałe
w budowie

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w

budowie
Inne wartości
niematerialn
e i orawne

38 172,44 2 058,26 2 058,26 0,00 40 230,70

2) Wartość gruntóW użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu' dzierżawy
i innych umów' w tym z tytułu umóW leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w jednostce nie Występuje.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W okresie sprawozdawczym nie Występowały zobowiązania wobec budzetu
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyŻszvch tytułów.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i
wartości nominalnei subskrybowanych akcji, w tym
uprzywilejowanych.
Nie dotyczy

6) Zmiany w funduszu statutowym

Stan na początek
roku

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

1 020 862,14 0.00 0,00 1 020 862.74

Mł
WTA



7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok
obrotowy

WvszczeqóInienie Kwota
Wvnik finansowv netto 68 756,33
Proponowanv podział wvniku' w tvm:
Zwiekszenie funduszu statutoweqo 0
Zasilenie funduszv specialnvch 0
Zwiekszenie orzvchodów roku 2011 68 756,33

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym.

Nie wystąpiły'

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem
stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

lo)Podział zobowiązań według pozycji bilansu pozostałym na dzień
bilansowy, przewidywanym umowfu okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) od I roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 lat.

zobowiązania
powyżej 1 roku

do 3 lat

b) z tytułu emisji
dłużnych papierów

d) z tytułu dostaw i

g) z tytułu podatków, ceł,

h) z tytułu wynagrodzeń

stan na

kv-ś
n{^YŁł(w,

ćt:



Tytuły
Stan na

początek roku
obrotoweoo

koniec roku
obrotoweoo

1. ogółem czynne rozliczenie międzyokresowe
kosztów, w tvm: L3 023,94 L4 974,37
koszty remontów środków trwałych wykonanych w
wiekszvm zakresie 0 0

koszty uruchomienia nowej produkcji 0
0

opłacone przez jednostkę (z gory za przyszłe lata)
czynsze z tyt. wynajmowania pomieszczeń
przeznaczonych na cele statutowei działalności iednostk 0 0
opłacona (z góry, np' za następny rok) prenumerata
czasopism i innych fachowych publikacji 0

0
koszty poniesione z tyt' ubezpieczeń majątkowych i

osobowvch za orzvszłe okresv sorawozdawcze 11 610,52 II732,74

inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne I413,42 3 24I,63
2. ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów o o
3. ogółem rozliczenia międzyokresowe
przvchodów' w tvm: L 718 OL1,92 L 543 984,63

otrzymane dotacie 33 481,41 5 000,00
- otrzvmane darowiznv' spadki środków trwałvch 7 667 730.5r 1 538 984.63
- dofinansowanie stanowiska pracy

16 800,00 0.00

11)Wykaz istotnych pozycji czynnych
międzyokresowych kosztów i przychodów.

biernych rozliczeń

l2)Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze
wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

l3)Zobowiązania Warunkowe' W tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia W jednostce W okresie
sprawozdawczym nie występowały.

W"u ą
C,f* r'lł'

/ .1,
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2. INFoRMAcJE I oBJAśNIENIA Do RAcHUNKU zYsKów r sTRAT

1) PRZYCHODY

Struktura przychodów w roku 2010 kształtowała się następująco:

Przvchodv Kwota o,
IO

1.Przychody z działalności statutowej
nieodołatnei 4 958 927,19 93,33%

a)dotacie. w tvm: 3797 496.74

Urzad Miasta 530 264,46

Urzad Miasta - Wvdział oświatv 1 674 334,96

PFRON 620 119.91

MOPR 681 616,00

Urzad Marszałkowski 0,00

Uząd WoiwÓdzki 79 620,00

PZU 38 48't.4',1

ROPS 142 000,00

BRE BANK 31 060.00

b)darowiznv 825 351,05

pieniężne 715 838.73

rzeczowe 109 512 32

c)spadek 67 233.31

d\1oń 264156.09

d)składki członkowskie 4690,00

2'Przvchodv z działalności statutowei odpłatnei 146122,79 2.75%o

3.DziałalnoŚÓ oosoodarcza. w tvm: 61929.47 1.17o/o

przvchodv ze sprzedażv 59 422.09

zwrotza zatrud. osób niepełnosprawnych SoD 2 507,16

pozostałe przychody operacvine 0.22

4.Przvchodv finansowe 1195,90 0,02%

5.Pozostałe orzvchodv ooeracvine. w tvm: 145 236.37 2,730/o

zwrotza zatrud. osÓb niepełnosprawnvch SoD '134 265,58

MOPR 3 851 .73

MOPS 977,44

Dozostełe orzvchodv ooeracvine 6141,62

Przvchodv ooółem 5 313 411,72 '100 %



2) KOSZTY

Struktura kosztów ( stanowiących świadczenia pienięzne i niepienięzne)
kształtowała się następująco :

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej prowadzi placówki:
a) Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie''
b) Przedszkole Specjaln e,,Orzeszek,
c) Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień,,
d) Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON
e) Galerię ,TAK"
f) Społeczną Podstawową Szkołę Specjalną ,,Zakątek,g) Srodowiskowy Dom Samopomocowy,,Kamyk"
h) Portal Informacyjny osób Niepełnosprawnych www.pion.pli) Poradnię Rozwojową dla Dzieci i MłodzieŻy,,:askóikd'

Koszty Kwota o/o
1.Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej 3 775 448.32 77,99o/o
2.Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej L57 957,46 3,000/o

3.Kosztv działalności administracyjnej, w tvm: 7 284 BBB,35 24,500/o

wynagrodzenia, um. cvwilnoorawne. narTlrtv 630 050.97

4.Działalność gospodarcza, w tym: 17 906.88 0,340/o

koszty dział. gospodarczei 17 889.30

koszty sprzedaży 8p0
kosztv finansowe 15.74

pozostałe koszty operacyjne I,B4

5.Koszty finansowe 816.56 0,o20/o

6. Pozostałe koszty operacyi ne 7 622,82 0.750/o

Koszty ogółem: 5 244 640,39 lOO o/o

{r,/il #'
e{ 'W"7"L1



Lp. Tytuł Wartość
A Zysk/ strata brutto 68 77r,33
B Dochód do opodatkowania 68 77I,33
c Odliczenia od dochodu 0,00
D Dochody wolne od podatku (dochody organizacji pozytku

publicznego, o których mowa w przepisach o działalności
pozytku publicznego i wolontariacie w części
przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem
działalności gospodarczej (art. 17 ust.1 pkt 6c Ustawy o
pdatku dochodowym od osób prawnych))

68 693,44

E Podstawa opodatkowania, w tym: 77,89
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat
nalezności budzetowych i innych nalezności, do których
stosuje się przepisy ordynacji podatkowei

77,89

F Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych) 78.00
G Podatek dochodowy 19olo (w pełnych złotych) 15.00

3) Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

3. INFORMACJE I oBJAśNIENIA Do RAcHUNKU PRZEPŁYWóW PIENIĘżNY6H

Nie dotyczy.

4. INFORMACJE O:

a) Sprawach osobowych:
Srednioroczne zatrudnienie wynosiło: Ioo,42 osób.
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat Wynosiło: B9,B0 osób.
Zatrudniane były takze osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

b) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego
sprawozda n ia finansowego
wynosiło: 7 93o,oo zł brutto

5. ISToTNE ZDARZENIA DoTYczĄcE RoKU oBRoToWEGo I LAT uBIEGŁYCH
UJĘTE w SPRAWoZDANIU FINANSoWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowógo.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym, a nie uwzględnionych W sprawozdaniu rinjnsówym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod Wyceny oraz zmian sposobusporządzania sprawozdania finansowego, jeże!i wywierają oneistotny wpływ na sytuację majątkową finansową i wynit finansowyjednostki, ich przyczYnv i spowodowaną zmianlmi kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.



4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danychsprawozdania finansowego za rok poprzed-zający, ze sprawozdaniemza rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 31 marca 2OII r.

Sporządził:
Kurasz Anna - p.o. Głównej
Księgowej

p'o. 9f wrut"r K9iĘGOWEJ

Ąułfł#\tr.,.^

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Sekretarz Zarządu

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

... '.' En-..ł",ł,
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12.
13.

oŚWtADczENlE
o kom pletności, rzetelnoścl i prawidłowości sprawozdan ia finansowego

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

oświadczamy, zgodnie z naszą najlepsząwiedzą i przekonaniem, że:
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z Wymogami ustawy z dnia

29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 152 z2009 f. poz. 1223 z poŹn. zm.) oraz
obowiązującymi przepisami prawa. W Jednostce przestrzegane były przepisy prawa i

warunki zawańych umÓw, istotnych z punktu widzenia naszej działalności, a zwłaszcza )Ą
kontynuacji,

2. UdostępniliŚmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu księgi rachunkowe i pełną
doku mentację dowodową potwierdzającą sta n zap isÓw księgowych,

3. PrzedłoŻone biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu dokumenty załozycielskie,
rejestrowe, statutowe sąaktualne na dzień rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego,

4. Według naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędow i przeoczen,
a rozliczenia z tytułÓw podatkowych i niepodatkowych dokonane zostały zgodnie
z obowiązującymi przepisami, do ktÓrych właściwe organy kontrolne nie zgłosiły zadnych
zastrzeŻeń,

5. W sprawozdaniu finansowym w sposÓb prawidłowy przedstawiono Wycenę aktywów i

pasywów oraz ujęto W sposÓb kompletny przychody i koszty dotyczące okresu
sprawozdawczego, oraz u[ttorzono niezbędne rezenvy i rozliczono rÓŻnice kursowe w
rozrachu nkach zag ranicznych,

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŻeniu kontynuowania działalnoŚci
gospodarczej w dającej się przewidziec przyszłoŚci i nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagroŻenie kontyn uowan ia jednostki.

7. Ustaliliśmy wszystkie zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu, dokonując ich przeceny,
przestrzegając zasady ostroznej Wyce ny bi la nsowej,

8. W sprawozdaniu finansowym wykazaliŚmy wszystkie naleŹności i zobowiązania, w tym
warunkowe jak gwarancje, poręczenia (rowniez wekslowe) i zastawy oraz rozrachunki
sporne,

9. Posiadamy wszystkie tytuły prawne do składnikÓw aktywow wykazanych w bilansie,
10. Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu przedstawiliśmy wykazy spraw sądowych

załoŻonych pŻez naszą Firmę oraz toczących się pzeciwko jednostce, a takze będących
w przygotowywaniu do wystącienia na drogę sądową.

11. Przedstawiliśmy takze wykaz kontroli zewnętrznych i wykaz zabezpieczeń na majątku
jed nostki zamieszczony w i nfo rmacj i d odatkowej,
odstąpiliŚmy od naliczania odsetek za zwłokę w regulowaniu naszych nalezności.
UjęliŚmy w księgach rachunkowych naleŻne kontrahentom odsetki karne, dotyczące

nieterminowo reg u lowanych zobowiązań.
't4. Ujawniliśmy wszystkie powiązania z osobami fizycznymi i prawnymi, dotyczące

bezpośredniego lub pośredniego udziału w zarządzaniu i kontroli oraz udziału w kapitale
jednostek powiązanych z nasząfirmą

't5. Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które
nastąpiły po dacie bilansu, mogące miec wpływ na wydanie opinii o badanym sprawozdaniu
finansowym oraz na ocenę sytuacji majątkowo - finansowej Jednostki,

16. Społka nie posiada na dzień bilansowy otwartych instrumentow finansowych, w
szczegolnoŚci: kontraktÓw futures, fonłard, kontraktow opcyjnych, kontraktów
swap; niewykazanych i nieujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

17. oświadczamy, że nie istnieją zadne formalne lub nieformalne układy z inną jednostką
dotyczące wyrÓwnania sald środkÓw pienięznych i kapitałÓw lub funduszy.

or,r./.i,g.i.Q'9il v.


