
STOWAFZYSZENIE
Akti,.,vności społe.zno-AĄslycŻńej

'NE pa D30>78"
żynłiny ]9. ] 6-4] 1 sąpliszki

l]PM2c.763!1 REGoN 791ołr,r20 ffis oooo13ggol
J,l

stowa|Ży$zenieAkiywnośc] społeĆzńo_Adystycznei Nie Po Dlodze

Rachunek r,r'yników

REGON:791043420
(N3nel sialystycŻny)

l:a ih jrrolarlsAa

<!" i . /: ',.. l||...-
ĆzŁoNEK zARzĄDU

he dŻiżń31-12'2012

Rachunek wynlków spÓżądżÓny zgÓdhe Ż załąenikjen da rczpażądŻenia Mhśtk Finahsów ż 1 5 11 2001 (Dz u 1j?paz 1 539)
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Wyszczególnienie
KWÓt' Ż. roł bÓbżedni Kwota z. rok obrotow

1 2 3 4

'rzvchodv z dżiałaIności statutowei 178130,53 75o77'Ąa
składki bruito określone statulem 220.OO 10.00
nne przychodv okreŚlone staiulem 177 91053 75 067,18

B, Koszty realizacji zadań statutowych 172100.68 76 818.90
c. lv!,nik finansowv na działalności statutowei {Wielkość dodatnia 

'Ub 
uiemna) lA_B] 6 029,85 -1741,72

D, Kosztv administracvine 2 244-02 1 367,3d
I Zużycie maieriałóW i energii 481,89 131,06
2 1672,13 1 236,28
3 60 00

r'vynaqrodzenia oraz ubeŻpieczenia społeczne i inne śWiadczen]a
5
6
E. lozoślałe ożvchodv lnie WmieniÓń6w óoŻvcii A i Gl {.00

Pozostałe kosztv (nie Wmienionew poz. B' D i H)
PrŹvchodv finansowe 2,O7 0.70

H. 1.94
l_ /Vynikfinaosowy b.Utto na całoksztalcie działalności {Wielkość dodatnia lub uiemna) {c_o+E_F+o_H) 3 817,90 -3 109.30
J. Zyski i straty nadzwyczaine

Zyski nadzwczaine - wielkość dodainia
sl.aiv nadzwvcza'ne _ wielkość Uiemńa

K. r'Wnik finansowv ooółem ll+J) 3 6t7.90 -3109.30
RóŻnica zwiekszaiaca kosŻlv rokU nasterneoÓ {wielkość uiemna)

lt Różnica zwiększaiąca pĘvchodv roku nastepneqo (wielkośc dodatnia) 5 036.54 1 927,24

Dala spoządzenia ]7.03'2013
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BilanŚ ŚPożądzony zqohie z zalącznikień do razPotądzenia Minjstra Fjnansów z 15'11'2001 (Dz' u. 137poz. 1539)
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5 035,54 1 927,24

Wartości niemate alne i PEwne 1218t6,4' 5 036,54

RzeczNe ekty!ń trM{e FundusŻ z aktualizacji wyceny

t Na1eżności dl!goteminowe t
Wynik finansowy neiio za rok

lnweŚtyĆje długoterminowe Nldwyżka prłchodów nad koglami
(w]elkoŚa dodalnia)

DlugoterminNe rcŻlicŻenia Nadvnżka koŚŹów nad pżychodami

iwie]kość ujemna)

B 1927,2Ą B
zobow|ązanla i r€zerwy na

Zapasy rzeczowych akbĄ'óW zobowiązania dlugote.min@e z
!^ulu kredytów i pożyczek

zobowiązania kótkoteminowe i

fundusz€ Śpecjalno
82,00

82,0O, t- ---2

3

t lnwswcie krótkotermi.owe 5118,54 l Rezetuv na zobowiazania
5 r18.54 :: 1927.24 Roz iczonia mjędzvokesowe

ż Pozostałe aktyw finansowe

c Krótkot€rminowe rozliczenla
międzyokresowe

2 lnne rozliczenia międzyokr€sowe

51t8.54 1 927,4 5118.54 1927,24

4\ oł 2;,7-r
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Stowaryszenie Akł'wności społeczno_Altystycznej Nie Po Drodzc plowadzi Wyłącznie działalność stafutową

ktrittj zakles zosrłł rlkreślcny rł' Statucie Siowa-.'."szenia uch*alonym 06'07'2002 r' ze zrnianalĄi z02'|1'200'7

o:ar' 3" .10.2.009

opmcowana na podstawie: RozporządŻenia Ministra Finansów z l5 listopiala 20ol r. w sprawie szczególnych zasad rachunkovości^dla

n;Jttł.ycl jednosteł n;ebęaą"y"i społt".; lalJioń*i, ni"p'o"'aa"ą"y"n a"iułalności gospodarczej' Dz' U' Nr l37' poz' ] 539 z 200l r'

l . '\łrywa składające się wyłącznie ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachuŃu

baniowym. stanowią Masne środki obrotowc, ulegĘ zmniejsz€uiu i lłynoszą 1927'24 zl
2' Pas)'wa obcjrrrują frrndusze własne, czyli *1'rrit nianso*y u;emny _3109'30 zł obejmujący nadwyzkę

koszló$' nad plzychodami'
3 ' Struktu1" prz) chodów _ przychody z działalności statutowej:

* DarowiT,n] : a 366.t9 zl - Il'14 '/,
* Składki członkowskie: 10'00 zl _ 0'01 7o
* Dotac)e: 64 ,13,ł'29 zl _85,82 ś/o

+ 17o podatku przel:azany pizez podatników: 1 091,80 zI - l'45 7o

'' Działalncść śtatutowa odpłatna: bileĘ na Festi\ral szuki dlą NAJnajmłodszych: 325,00 zl - o'43 v"
* D']iala]ność Statulcrva odpłatna: prezóntacja perrformensu "Męska podróż na południe'': 850,00 zl - 1'l3 7o

4. Przychoaly finansorve (odsetki barrkorłę): 0,70 zl
5' Strliktula kosztów:

KosŻ1y dŻiałalności statutowej: 76 818,90 zł- 98'25yb
Koszty 3clJ11jrrislracyine 1367,34 zl- 1,15 t%

ó. Zlódła linansowania kosztów działalności statutowęj:
składki czbŃ_owskie: 10,00 zI
Darou'izny od osób fizyc7'nych:. 8366,a9 zł
Dotacje ziunduszy samoządowych, centralnych i et,ropejskich: 64 434,29 zl

w tym: U.ząd Miasta Suwałki: 14 800'00 zl
Urząd Marszałkowski woje\łództ\ń'a Podlaskiego: 8 000'00 zl
lJrrijny Progam Młodziejw Działaniu' Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: 41 634'29 zl

\,V2012r'!aŹe.7.sto\łażyszeniapodatnicyprzekazali1oŹpodatku,wsumie:1091,80zl'
Środki pc.lzostałe na rachunkr: bankowym i u'kasie so'darzyszenia z 201l I'

1tdalria S1atu1orve zrealizorvane w 2012 roku z otzymanych clotacji, darowizn, składek oraz śro&ów własnych to:

. 7. Suwalskie Teatr-Atcje 2o12 - na zachód (koszt reaiizacii: 20 853'09 zł)

o Parri Sztuka r'r' Suwałkach 20i2 (koszt rea],izacji2 608'|2 zl)
. Fcs1iwal srłuki dla NA]najmłodszych (kosż lea]izacji 3 000'00 zł)
. 3 P.ojekty wolonta'iatu EuJopejskiego EVS (koszty w 2012loku: 50 357'69 zł)

_. 
'\]'c Lldzi\ lono !warancj;iporęcŻeń.

8. sto\łaŻyŚŻenie nie posiada zobowięarl kólkookręsowych.
9' Środkitnvałe i unorzenia: w 2012 roku nie było zakuprr środkó\ł' tnvałcb ani rrmolzęń'

Spol'ząclzili i zatwierdzili:
Kamiia Brodowska - Członek

Suwałki, 17.03.20l3 r.
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