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BILANS NA DZIEŃ 31,12.2009

AKTYWA
Za Jak

PASYWA
Za rok

popŻedni

2008

bieĘcy
2009

popŻedni
2008

bieżący

2009

A. Aktvwa tlwałe 0,00 0,oo A. Fundusze własne 35465,99 34149,69

l. Wańości niematerialne iorawne l. Fundusz statutow 6354,03 35465,99

ll. Rzeczowe aktYwa tnrałe ll. Fundusz z aktualizacii wcenv

lll. Należności dfuooterminowe

lll. Wynik finansowy nefto za rok
)brotow 2911',1.96 -1316.30

lV. lnwestvcie dłuooterminowe
1. Nadwyżka przychodów nad kosŹami

:wielkość dodatnia) 29111.96
V. Długoterminowe rozliczenia

niędzyokresowe
1. Nadwyżka kosńównad pzychodami

iwielkość ujemna)

B. Aktywa obrotowe 35465,99 34149,69
B. Zobowiązania i rezerwy/ na
zobowiązania 0,00 0,00

l. Zapasy rzeczowych aktyvów
)brotowvch

l. zobowiązania dfugoterminowe z
ytułu kredytów i połczek

ll. Należności krótkoterminowe
ll. Zobowiązania krótkoterminowe i

undusze soecialne

lll. lnwestvcie krótkoterminowe 3546s.99 34149,69 1. Kredvtv i ooh/czki

1. Środki pieniężne 35465.99 34149.69 2. lnne zobowiazania

2. Pozostałe aktywa finansowe 3. Fundusze specjalne

L Krotkoterminowe rozlaczenaa
niędzyokresowe 0,00 0,00 lll. Rezenły na zobowiązania

lV. Rozliczenia miedzvokresowe

1. Rozliczenia międzyokresowe
)rzvchodów

2. lnne rozliczenia miedzvokresowe

Suma aktvwów 35465,99 34149,69 Suma pasvwów 35465,99 34149,69
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Załącznik nr 2

RAGHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009

PRZYCHODYIZYSKI otaiz KOSZWISTRATY
2arck

poprzedni bieżacv

2008 2009

Ą. Przychody z działalności statutowei 117302,90 13049,90

l. Składki brufto określone statutem 1820.0( 240,00

ll' lnne pzychody określone statutem 115482.9C 12809.90

B. Koszty realizacji zadań statutowych 86979,09 12320.0C

C. Wynik finansowy na działalności statutowej
iwielkośĆ dodatnia lub ujemna) (A-B) 30323,82 729,9C

D. Koszty administracyJne 1213,42 2499,3(

1. ZuŻvcie materiałów ienerqii

2. Usłuqiobce 't213.42 2499,3C

3. Podatki iopłatv

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5. Amońyzacia

6. Pozostałe

E. Pozostałe prrychody (niewymienione w poz. A i G)

F. Pozostałe koszty (niewymienione W poz. B, D i H)

G. Przychody finansowe 1.5G 453.{0

H. Koszty finansowe
' wynlK nnansowy brutto na calol€ztałcie działalnoŚca
'wielkoŚĆ dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 29111.96 -1316.30

J. Zyski i straty nadzwyczajne

l. Zyski nadzwyczajne _ wielkość dodatnia

ll. Straty nadzwyczaine - wielkość uiemna

K.Wynik finansowv oqółem ( l+J } 29111.9C -1316,30

l. RóŻnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość uiemna) -1316,30

ll. RÓżnica zwiększająca pzychody roku następnego (wielkoŚĆ dodatnia) 29111.9e
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2009r.

Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej

aJrzychody z dzialalności statutowei 13049,90
Składki brutto określone stafutem 240

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poĘtku
publicznego 0

Darowizny od osób ftzycnlych- pieniężne 0

Darowizny od osób prawnych - pieniężnę 0
wpąty zlo/opodatku 12809,90

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego 0

Pozostałe prrychody określone statutem 0
(yryszczególnienie)

b. Pozostale przychodv 0

Prrychody ze sprzedairy środków trwaĘch, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych 0

Przychody z likwidacii środków trwałych 0
Inne

c. Przychody finansowe
453,10

odsetki od lokat, wkładów bankowych 453.r0
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KoszĘ realizacji dzialalności statutowej nieodpłatnej

Dofinansowanie do kół naukowych Politechniki Lu

Koszty poniesione na realizację umowy nr l/2/2005
finansowanei orzez Fundacie im. S.

Koszty poniesione na realizację umowy nr 212/2005
Polsko-Amerykańską Fundacię Wolności

KoszĘ realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku

Sprzedaż kartek świątecznych wykonarrych przez uczestników
WTZ

Pozostale kosztv realizacii zadań statu

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społecme i inne
świadczenia

o strukturze kosztów

otrzymało stfs organizacji pożytku publicznego
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