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SZLACIITY POLSKIE.I ROh: 2012
\RSZAWA ul'Krakor.vskie Przednlreścic l _-1i l_i ]

I I 2069

AKTYWA

-(3) rudzielone Donczki 0.(x) 0.00 0.00
-(4 ) inne krótkotenliltorle aktvrt'a tlnansorr e 0.00 0.00 0.00
c) | środki picnięzne i inne aklvria pienięŻne 16.328.t r 30.788,78 -l "ł.{ÓU'Ó7

-( l) srodkl pielliężnc rt kaslr' l lra rachtlnkrch t6.J28,1 r J0.78E,7tt l-l..ł60.67
-(21 lnnc śrtldkl nienieżne 0.00 0.00 0.00
_(3) l inne aktvr'ra pienięŻnc 0.0() 0.00 0.00

l lnne inwestr'cie krótkoterminou'c 0.00 0.00 0.00

l\' l Krótkoterminowe rozliczenia migdz 0,00 0.00 0.00
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Na koniec roku
Ż0l2-l2-3l

Na koniec ub. roku
20t t-r2-Jr
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ROK:2012

|-
ilt ni i.o'l

20l2-l2-3l 20ll-I2-3l J początkiem roku

A Kapita fundusz) własny 17.119,06 36.669,14 19.550,08

Kapital (fundusz) podstawowY r4.793.05 5.921,87 8.871, t 8

II Należne wplaty na kapital podstawowy (rvielkość

uiemna)
0.00 0,00 0.00

III Udziałv nkcie) własne (wielkość u-iemna) 0,00 (t.00 0,00

tv Kapitał (fundusz) zapasowY 0,00 0,00 0.00

V Ka pitał (fundusz) z aktualizac.ii wyceny 0,00 0.00 0.00

vt Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe 0"00 0,00 0.00

VII Zvsk (strata) z lat ubiegłych 0,00 rs.s38.33 t5.5J8.J3

VIII Zvsk (strata) netto Ż.3Ż6,0l 8.87r.r8 -6.545, I 7

lx 
I 
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

] (wielkość u-iemna)

0.00 6.337,76 -6.337.76

B Zobowiazania i rezcrwy na zobowiifzania 1.058,00 157.95 900,05
I Rezerwv na zobowiazania 0"00 0,00 0.00

I Rezerwa z tvtulu odroczonego podatku dochodowego 0.00 U,UU

2 Rezerw,a na świadczenia cmcrytalne i potlobne 0"00 0,00 0.00

-il) dłusoterlIinowa 0,00 0,00 0.00
t1 krótkoternl inowa 0.00 0,{l{ l),00

J Pozosttle rezerrłl 0.00 0,(x) 0.00

-( l) dlLruoLenn inou'c 0.00 0,{x} 0.00

-(2) krótkote r]x il1owe 0,00 0.00 {).{xr

II Zobowiazania dłusoterm inowe 0.00 0,00 0.00
\ryohec rdnostck nowiazanvch 0.00 0.00

Wobec nozostalvch icdnostek 0.00 0,00 0.00

a) kredvtl i noŻvc/ki 0.00 0,00 0.00

b z tvtułu elnisii dłLrŹnvch DaDierów waltośclo\\\'ch 0.00 ().(x) 0.00

c inne zobowiazatlia l'jllansorł,ę 0,00 0.00 {).(x}

d lnnc 0,011 0,00 0.00

Iil 7'ohowiaza nia krótkoterm i nowe 1.058,00 t57.95 900.05
\Vobec iednostck Dowiazanvch 0.00 u,0

a) z tvtułu dostar'v i uslug. o ol(resje u11']lagalności {),00 0,00 {t,0(l

-( r) dtl l2 lnleslęcl 0.00 0,00 0.00

-(2\ oorwzei l2 nr jcsięcv 0.00 0,00 0.00

b iltne 0.00 0,00 0.il0

z \ł'ohec nozostalr'ch iednostek 1.058.00 t 57.9 900.05

kre,'lv1r' i nożvczki 0.00 0,00 0,00

b) z wttrłLr clrrisii dłużnvch papierórv rvartościorlłch 0.00 {t.{x) 0.00

c inne zoborviazalr ia llnansoq'e 0,00 0,00 0,il()

d z t\ tulLr JostJ\\ i u>lrtp. ,r okre:ie rrr ln:igcltl,'icl 9l 11.00 I 07"95 806.05

do l ] nlic:ięcv 9l'1,00 I 07,95 806.05

oorłlżei l2 nliesiccv 0,00 0,00 0,00

e) z_al tczki otrł nlalle lla rlost.trrl 0.00 0,00 0,00

r) zoborviazan ja wękslorve 0.00 0,00 0,00

g) z t'v_tułu podatkóu' ccł. ubezpieczeti i lnnvch
śrr'iadczeli

1,1.1.00 0.01) r.l-t.00

lr) [*tułu \ilnasrodzel 0.00 50,00 -s0.00

r) l l] ll€ 0.00 0,00 0.00

3 Funrlusze snecialne 0.00 0,00 {1,(tu

IV Rozliczenia m igdzyoLresowe 0,00 0.00 0,00

I l liemna rvartość firmv 0.00 0.00

l nne rozlicrenia mictlł okrerorr e 0.00 0,00 0.00

-(t) dł u lotenll inorlc 0.00 0,00 0.(x)

-(2 ) krritkoternrinowe 0,00 0.00 {),{)0

.1,!,'l
Y
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. szLAC| l'fY l,ol.sKltrl
\RSZAWA ul Krakonskie I'rzcdnlic-scie l.i l5l

Rachunek zysków i strat (wariant porórr narr czr )

Jednostronn} rachunek zysków i strat z uwzględni€niem bufora

lłoK:2l)l2

A Przychody netto'ze'sprzet}aży i-z+ówrrałłe z ni+ni, n'
{+łn: ul.,-J-c-l-rrć'r,_ 'Jtu-- r.*T- L ,* : l

35.243,09 38.677,03 l -3.łsJ'gł
i_

od jednostek powiązanych 

-

0.00 0,00 0.00

Przvchodv netto ze sDrzedażY protluktórr 0,00 0.00 0.00

I Zmiana stanu produktów (nr'iększenie - rvartość
dodatnia, zm nie_iszen ie

0.00 0,00 i 0.00

il Kosź wytrł'orzenia produktów na rvlasne potrzeby 0.00 0.00 0.00

tv Przrchodv netto ze sorzedażv lowarów i materialów J5.243.09 38.677.03 -3.t33.94

l
I

B Kosztv działalności operacvinei J2.917.08 29.305,85 3.61 I,23
I Amortyzacia 0,00 0.00 0.00

il Zużvcle materiałów i energii 3.8r7.08 2.023.16 1.793.62

il flsłusi obce 23.Ż64,94 2,l.069.39 -80ł.{5
\ Podatki iopłaty'wtym: 30.00 0.00 30.00

-( łkcr zorrt' 0.00 0.{){) {t_{){ )

v w 5.000,00 350.00 ł'65U.UU

VI i inne świadczenia 0,00 0.00 0.00

vil lozs!!{g koj4y-!9@_ąj9.9

-_ 
805'0ś 2.86.1.00 -2.0s=.e{

vilt Wartość sprzedanych towarów i materialów 0,00 0.00 0.00

C Zysk (strata) ze sprzedażY (A-B Ż.3Ż6,0l 9.371.18 -7.0-15.1

D Pozostałe DrzYchody operacYi ne 0.00 0.00 0.00
I ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00 0.00

il Dotac 0.00 0.00 {).00

il I nne przychotly operacl'i ne 0,00 0.00 0.00

E Pozo tałe kosztv operacv.i ne 0.00 500,00 -500,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalyrh 0.00 0.00 0.00

u Aktualizacia rvartości aktYwórł niefi na nsorr vch 0.00 0.00 0.00

il lnne koszty operacyine 0.00 s00.00 -500.00

F Zvsk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 2.326,01 8.871,l8 -6.515. I 7

G Przychody finansowe 0.00 0,00 0,00

J

I i udzialv w zvskach. w tvm: 0"00 0.00 0.00
-( orl iednoste iaza nvch 0.00 iioo l 0.00

II w 0.00 0.00 0.00
-( od n oat 0.00 {).{x)

il Zvsk ze zbycia inwestycii 0.00 0.00 0.00

tv Aktualizacia wartości inwestycii 0,00 0.00 0.00

v lnne 0,00 0.00 0.00

H ,ty finansowe 0,00 0.00 0,00
T odsetki, łv tym: 0.00 0.00 0.00

-Tł l dla i"rtnŃtet, pou'iązanvch 0.00 0.00

il Strata ze zbycia inwestycii 0.00 0.00 0.00

ilt Aktualizacia wartości inwestvc.ii 0,00 0,00 0.00

IV I nne 0.00 0.00 0.00

I Zvsk (strata) z działalności gospodarcze| (F+G-H) 2.326,01 8.87t. t 8 -6.5.15,l7

.I Wy n i k zdarzeil nadzwyczaj nych 1*!I.-Ą!!) 0,00 0,00 0.00
I Zyski nadzwycza_ine 0,00 0.00 0,00

I _strĄr4@yJlląilŁ - !'q! 0.00 0.00

K Zysl (strata) brutto (l+J) 2.3Ż6,0l 8.871, t 8 -ó.5ł5.l7
L Podatek dochodowv __qpq 0,00 0,00

M Pozostałe otlorviązkowe zmniejszenia zysl<u

(zwiększenia strat1 )

0,00 0.00 0,00

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 2.326,01 8.&DĘI8 -6.5ł5' l 7

nU'---"



ilfl",ffi$,T.

L{{ułął'c
N{ F G L)***
fr.* Ą

S pnł w IZDAT{IE, F IxłN S oWE
Za okres: od 01.0l .2012 r. do 31.I2.Ż0I2 r.

Nazwa :

Siedziba:
NIP

ZW I 1'ZEK SZLACHTY POLS KIEJ
00-071 WARSZAWA Ul.Krakowskie Przedmieście 13 lok.151
s8s 1 01 2069

Warszawa dnia 29.03.2013 r.



il. Wprowadzanię do Spra\vozdania finansowego
dodatkowa cz.I

Dane identyfikacyjne:

informacj a

Nazwa : Zwlązek Szlachty Polskiej

NIP :5851012069

' Regon :190857397

' organ prowadzący rejestr: XII Wydział Gospodarczy

' Nazwa i numer re.jestru 000010Ż686

. CzastrwaniadziałalnoŚci Stowarzyszenia nieograniczony

. Przedmiotdziałalnościstatutowej

. okres objęty sprawozdaniem od 0I.0I.20IŻ r' do 31.12.2012t.

Wskazania

. Sprawozdanie tinansowe zostało sporządzoneprzy załoŻeniukontynuowaniadziałalności
statutowej przez ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ w dającej się przedstawiĆ

przyszłości.

. Nie istniejąrównież okolicznoŚci wskazującenazagtoŻenie kontynuowania działalności.

. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające

samodzielne sprawozdania flnansowe.

Stosowne metody i zasady rachunkowoŚci

. ZasałJ'a kontynuacji - sprawozdarrie finansowe zostało przygotowane zgodnie z

wymogami Ustawy z dntaŻ9 września 1994 roku z poŻ.zm. o raclrunkow-oŚci

obowiązuj ącymi j ednostki kontynuuj ące działalność statutową.

. Stowarzyszenie sporządzarachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

. Zasadami memoriału - zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach

rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami

ntezaleŻntę od terminu ich zapłaty'

. Zasada współmierności przychodów i kosztów _ zgodnie z zasadą współmierności
przychodów i kosztów oraz ostroŻnej wyceny wynik finansowy Stowarzyszenia za dany

iok obrotowy obeilnuje wszystkie osiągnięte i przypadające na je1 rzecz przychody oraz

związane z tymi przychodami koszty.

. Ostrożnej wyceny - zgodnie z zasadą ostroznej wyceny poszczególne składniki

aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiŚcie poniesionych na ich nabycie 
'

uwżględnia się w wyniku finansowym bez względu na wysokoŚć zrrrniejszenia wartości

użytkowej lub handlowej aktylł,órł,. wyłącznie niewątpliwie pozostałe przychody i koszty

operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. W okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenia, nie wystąpiły grozące straty

.ł;"?":v
()



Wycena aktywów i pasyrr'órr

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadzlel niŻ na dzień bilansowy W następujący sposób:

Wartości niematerialne i prarr'ne u1'cellia się według cen nabycia. pomniejszone o odpis1'
umorzeniowe.

WartoŚci niematerialne i prarvne alnort'vzowane Są nretodą lirriową w okresie przeu'id1''rł'ane.i

e konom icz nej uŻytecznoŚc i' wedłu g następuj ąc ych zasad :

Wartości niematerialne i prawne obejnrują:
a) oprogramowanie komptrterów
b) Prawa do licencji

_ amortyzacjarozłoŻone na 5 lat
c) war1oŚci niematerialne i prawne w.iednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500 zł rł'

dniu przyjęcia do uzytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

Śroctki trwałe są wyceniane w cenie nabycia - w-artośĆ początkorva_ nie występują
War1ość początkowa środków trwałycli zmniejsza się do wartości netto o odpis1
(amorty zacy.i ne - umorzeni owe).

Środki trwałe: - nie występują
l ) o przewidywanym okresie uzytkowania nie przekraczającymjednego roku.
2) o warlości początkowej rrie przekraczaiącej 3.500 zł.
amoftyzowane sąjednorazowo po ich wydaniu do uzytkowania.
Pozostałe środki trwałe amonyzowane Są metodą liniową Za pomocą stawek określot'rr cl-t
w ustawię o podatku docliodowynr od osób prawnyclr.
Przedmioty długotrwałego uzytkowania o cenie l .500 zł zaltczanę są do materiałów.
Podstawę naliczeń amortyzacji stanowi akttralny plan amortyzacji.

Środki trwałe w budowie Są wyceniane W wysokości ogółu kosztów pozosta.iąc1,clr

w bezpośrednirn związku z ich nabyciem lub wytwarzaniem wraz Z kosztami ftnansow-rmi.

UdziaĘ w innych jednostkach lub inne inwestycje - nie występują.

AkĘwa finansowe przeznaczone do obrotu - nie wystąpiły.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia nie wyższych od
ich cen sprzedaŻy netto na dzień bilansowy
Stosowane metody rozchodu

- w drodze szczegółowej identyfikacjtrzeczywistych cen .

Należności wycenia się w kwotach wvmaganej zapłaty. z zaclrowaniem zasady ostroznej
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)

K.ł ą/'Jl 3



Wyceny rozrachunków wyrazon'vch rr r'valucie obcej na dzien 31 grudnia stosuje

kurs waluty ogłoszony pIzez NBP rł' tabeli kursów z tego dnia (3 1 grudnia)

Wycena inwestycji krótkoterminowych

1) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niŻ na dzień bilansowy według ceny
(wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (warloŚci) rynkowej w zaleznoŚci
od tego, która z nich jest niŻsza, natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak
jest aktywnej ceny rynkowej - wycenia się według okreŚlonej w inny sposób, war1ości

godziwej.
2) Skutki f-tnansowe wzrostu lub obnizenia wartości inwestycji krótkoterminowych

wycenionych według cen (wartoŚci) rynkowych zaltcza nieodpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych.

3) Aktywa pienięzne obejmujące środki pieniężne w
wycenia się w wartoŚciach nominalnych.

i na rachunkach bankowych

na dzten bilansowy4) Inne aktywa pienięzne lokaty tęrminowe Wycenla
w skorygowanej cenie nabycia.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

1) Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych roz|iczei, a takŻe odnoszenia
ich skutków finansowych dokonuje się w następujący sposób:

1. czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jezeli dotyczą one przyszłych
okre sów sprawozdaw czy ch

KapitaĘ (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w war1ości nominalnej

według ich rodzajow i zasad okreŚlonych przepisami prawa. statutu Stowarzyszenia.

Kapitał zakładowy Stowarzyszenia wykazuje się w wysokoŚci określonej w umowie
wpisanej w rejestrze sądowym.

UdziaĘ lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w

kapitale własnym.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o duzym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania i wycenia się je na dzien bilansowy w wiarygodnie oszacowanej war1ości.

Rezerwy zaltcza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
tinansowych lub strat nadzwyczajnych, zdreŻnte od okoliczności, z którymi przyszłe

zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania wycenia się na dzięn bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie Z umową następuje przez wydanie innych niz

ą@> -



środki pienięŻne aktywów finansorł1-ch lub wymiany na instrumenty finansowe. które

wycenia się według wańości godzirvej.
JeŻelitermin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowtązańz
wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe

części sald wykazywane sąjako krótkoterminowe.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne dokonywane Są w wysokości

prawdopo dobnych zob owiązań przy p adających na b iezący okre s spraw ozdaw czy .

Przychody

Przychody ze sprzedazy statutowej obejmują niewątpliwie nalezne lub uzyskane kwoty

ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych usług,

obeimuje koszty bezpośrednio z nimi związane orazuzasadnioną częśÓ kosztów pośrednich.

Na wynik fi nansowy Stowarzyszenia wpływaj ą ponadto :

. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z dziil'aInoŚcią statutową

Stowarzyszenia w zakresię m.in. zysków i strat ze zbycia nie finanso!\rych akty'wow

trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinasowych, utworzenia i rozwięania rezerw

na pr zy szłe ryzyko, kar, grzywien i o dszk odowań.

' Przychody finans owe Z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze

zbycia inwestycji, aktualizacji war1ości inwestycji,nadwyżki dodatnich roŻnic kursowych
nad ujemnymi.

' Koszty finansowe zt7tułuodsetek,nadwyżki ujemnych róŻnic kursowych nad dodatnimi

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

. BieŻące zobowiązaniaztytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczymnie wystąptły zmiany zasad rachunkowoŚci.

Donłrrown INFoRMACJE I oBJAŚNIENIA Do SPRAwoZDANIA FrNłNsownco
ZA ROK 2OI2_ CZ.TI

rtł%5



CząŚc I

1. Szczegółowy zakres zmian uartoŚci grup rodzajowych środkorł' trwałych. wartości

niematerialnych i prawn1'ch oraz inlr'estycj i dłrrgoterminowych obrazuj e:

nie dotyczy

WartoŚć gruntów uzytkowarr}'ch lr ieczvście nie dotyczy

WartoŚć nie amoftyzowanyclr lub nie ulnalzanych przez jednostkę środków trwałych

nie dotyczy

2. NaleznoŚci z tytułu dostaw i usług nadzien3l.12.2012t'

- do 12 miesięcy

0

0

0

4.

Nalezności ztyĄuŁu podatkow na dzień 31.I2.20l2r.

Zobowiązania krótkoterminowe dzień 3 1, .1,Ż.Ż0 IŻ r. wynoszą:

- dostawcy pozostali 914.00

5. Zobowiązania z t1tułu podatków na dzień 3I.IŻ.20I2 r. wynoszą:

CIT-8

Stan środków pieniężnych w kasię i na rachunku bankowym na dziefi31.12-2012 r.

wynosi 16.328,11

Zobowlązanie wobec budzetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Z tytułu

uzyskania prawa własności budynkow i budowli nie występuje.

9.Dane o strukturze własnoŚci kapitału podstawowego:

Kapitał

10.Zarządproponuje pokrycie straty roku obrotowego Z zysków lat przyszłych'

6.

7.

1 1'Na dzien 3 1 .I2.2O 12 r. wynik z działaInoŚci statutowej wynosi :

trr ą-



Zysk brutto
Zysk netto

2326,01
Ż.326"01

W okresie sprawozdawczym nie rł1stąpił1 rozliczerria rniędzyokresowe czynne.

Na maj ątk rr Stowarzyszenia nie \ł'y Stępuj ą zab ezpieczeni a m aj ątk owe.

Zobclwiązania warunkowe nie występuj ą.

CzęŚc II

l. Struktura rzeczow 
^ 

przychodów, przychody działalnoŚci statutowei :

Przychody działalności statutowej 35.243,09

Całość przychodów doty czy przychodów kraj owych.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjrrych Środki trwałe nie dot}'cz}'

Nie planowane odpisy amortyzacyjne w roku 2012 nie wystąpiĘ.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartoŚć zapasów nie doĘczy

4. Infbrrnacja o przyclrodach, kosztaclr i wynikaclr działalrrości zarriechane.i \\- roktt
obrotowym lub przewidz,ianej clo zaniechatria w roku trastępnynr.

W roku 2013 Stowarzyszenie nie zanrierza zaniechać prowadzonei w roku obrotow\'lll
działalności statutowe.j

odpis aktualizacyjny naleznoŚci na dzień 31 .12.Ż0|2 r.

5. Poniesione w roku obrotowym nakłady na nieflnasowe aktywa trwałe nie występuje

6.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania p.d.o.p. od wyniku
finansowego (zysku, straĘ )

7.Stowarzyszenie sporząłlza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego' w
związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku
zysków i strat.

8.Informacje o zyskach i stratach natlzwyczajnych.

nie lvystępuje



W okresie sprawozdawcz)'m Ston'arzvszenie
uzyskało zyskow nadzw1'czajnr clr.

strat nadzwyczainych ani

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadrwyczajnych nie występuje.

CzęŚc III

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepĘwów środków pieniężnych.

CzęŚc IV

I. Informacje o:

1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu - l osoba umowa zlecenie

2) Wynagrodzeniaclr, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacanych lub naleznych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorującyclr
stowarzyszenia (dla każdej grupy osobno)- Prezes Zarządu - 0

3) PoŻyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobonr
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących stowarzyszenia (dla
każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

CzęŚc V
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres sprawozdawczy od 0l.0l.2012 r. do
31.12.2012 r.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły w Stowarzyszeniu Znaczące zdarzenia, których nie ujęto w
sprawozdaniu fi nansowym.

RzĄDU
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I. l]chrł ała Zerzedr-r
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f-tnansorie z: ,lr.r.-. :: -.
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Ll .' r. cr'r

SZL\CHTY POLSKIEJ przedstaw-ia sprarł'ozdanie
] 1.1].2012 r. na ktÓre składa sie:

1.

).

-1.

\\ prouadzenie do sprau'ozdania tlnansor'vego - infbrmacja dodatkowa cz. 1

D tl d atk o rr e i rltbnnaci e i obi aśnieni a- informacj a dodatkow a cz.II

Bilans

Racl'runek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe sporządzonę zostało zgoclnie z przedstawionymi zasadami ttstawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z poźniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową otaz wynik finansowy.Wykazuje po

stronieaktywów i pasywów sumę 1 8.l7],06 i zamyka się zyskiem w kwocie 2.326,01 ktoty
przekaŻe na zwiększenie fundrrszu statutowego jednostki

Par.l

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Sporządzone na dzień 31 .12.2011 r.Stowarzyszenia

Zwtązkl Szlachty Polskiej z siedzibą 00-07l Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 13/151

na które składa się :

1 . Wprowadzenie do sprawozdan ia finansowe go -informacj a dodatkowa cz. I

2.Dodatkowa informacja i objaŚnierria do sprawozdanla cz.II

3.Bilans na dzień 31'.1Ż.20!2 r.który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

18.177,06

4.Rachunek zysków i strat za okres od 0l.0l .-3I.l2.20I2 r. wykazujący zysk brutto 2.326.01

5.Dodatkorł'e informacje i objaŚnienia (ustalenie doclrodu,sprawozdanie z działaIności)

fu'*ePodpi sy członk ów Zarządu:

Imię i nazwisko Podpis

ł ! ,: ,';'

"'!/if '{'



5Ę G5trmego Zw!ązku Szlachty Polskiej nr 5l2ot3

z dnia 29 marca 2013 roku

uqnb pneniesienia zysku osiągniętego przez Związek w 2012 roku

na cele działalności statutowei Związku w roku przysĄm

LĘncEnlyZwiązku Szlachty Polskiej w składzie:

nrl*Grocholski

bn Nlcewicz

Woiciech Wiszowaty

Michał Niem irowicz-Szczytt

Henryk Wąsowski

postanawia przenieść zysk osiągnięty przez Związek w 2oL2 r. w kwocie 2.326,0L zł na cele

działalności statutowej Związku na rok przyszły.

Podpisy:

łr^IńhI^I{"

łr!*^'ł ueult

Wolc;=rA Virx
naaąb 

fo^{ń/1.h1
Y|w,"y |ńIzł-*


