

Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.10.2010 DO 31.12.2011 ROKU

1. Wprowadzenie
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objanienia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane identyfikujce.
1.1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.
Pełna nazwa organizacji: Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców (ZPP)
Siedziba i adres: ul. Krakowskie Przedmiecie 6, 00-325 Warszawa
1.2. Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
1.3. Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców został zarejestrowany w dniu 18.08.2010 roku
w Rejestrze stowarzysze, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsibiorców Krajowego
Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000361844.
2. Skład osobowy Zarzdu i Rady Nadzorczej Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców.
Na dzie 31 grudnia 2011 roku skład osobowy Zarzdu i Rady Nadzorczej przedstawia si
nastpujco:
Członkowie Zarzdu:
- Prezes Zarzdu: Cezary Kamierczak
- Wiceprezes Zarzdu: Tomasz Pruszczyski
Członkowie Rady Nadzorczej:
- Przewodniczcy RN: Robert Gwiazdowski
- Zastpca Przewodniczcego RN: Damian Rutkowski
- Członek RN: Jolanta Winiewska
- Członek RN: Zbigniew Sulewski
- Członek RN: Marcin Maj
3. Podstawowy przedmiot i czas działalnoci Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców.
Celem statutowym Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców jest ochrona praw, wolnoci oraz
reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec organów władzy i administracji
pastwowej oraz organów samorzdów terytorialnego, jak równie organów Unii Europejskiej.
Zgodnie ze statutem czas trwania Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców jest nieograniczony.
Nie wystpiły adne okolicznoci i czynnoci prawne, z których wynikałby ograniczony czas
trwania działalnoci jednostki.
Przedmiotem działalnoci gospodarczej Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców jest:
- produkcja artykułów pimiennych,
- drukowanie i działalno usługowa zwizana z poligrafi,
- gastronomiczna działalno usługowa – przygotowywanie ywnoci i napojów dla
odbiorców zewntrznych,
- działalno wydawnicza,
- przetwarzanie danych – działalno portali internetowych,
- komunikacja i stosunki midzyludzkie (public relations),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania.
4. Okres prezentacji sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 1 padziernika 2010 roku do 31 grudnia
2011 roku. Brak jest porównywalnych danych finansowych.
Sprawozdanie finansowe Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców obejmuje:
• bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów
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wykazuje sum 17 236,24 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od 1 padziernika 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku
wykazujcy strat netto w kwocie 60 409,68 zł.
Sprawozdanie obejmuje take, zgodnie z Ustaw o rachunkowoci, informacj dodatkow.
5. Załoenie kontynuacji działalnoci.
Roczne sprawozdanie sporzdzono przy załoeniu kontynuowania działalnoci przez Zwizek
Przedsibiorców i Pracodawców, co najmniej 12 miesicy i dłuej.
Nie s nam znane okolicznoci, które wskazywały by na istnienie powanych zagroe dla
kontynuowania przez Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców działalnoci.
6. Stosowane zasady rachunkowoci.
Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z Ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku
o rachunkowoci oraz ustaw – Prawo o stowarzyszeniach. Zwizek Przedsibiorców
i Pracodawców posiada dokumentacj opisujc przyjte przez ni zasady rachunkowoci.
Rok obrotowy Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców został przedłuony i rozpoczyna si
1 padziernika 2010 roku, a koczy 31 grudnia 2011 roku, stosowany równie dla celów
podatkowych.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
Rachunek zysków i strat jest sporzdzany w wariancie porównawczym.
Sprawozdanie finansowe jest sporzdzone w złotych polskich.
Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców nie ma obowizku badania sprawozdania finansowego.
7. Metody wyceny aktywów i pasywów.
7.1. Wartoci niematerialne i prawne.
Wartoci niematerialne i prawne przedstawiane s według kosztu nabycia lub wytworzenia,
z uwzgldnieniem aktualizacji wyceny, pomniejszonego o umorzenie. Odpisy amortyzacyjne
dokonywane s poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu oddania wartoci
niematerialnej i prawnej do uywania.
Przy amortyzacji stosuje si metod liniow z zastosowaniem nastpujcych stawek
amortyzacyjnych:
• Licencje, poniesione koszty zakoczonych prac rozwojowych
25%
• Pozostałe wartoci niematerialne i prawne
20%
Na dzie przyjcia wartoci niematerialnej i prawnej do uywania ustala si okres lub stawk
i metod jej amortyzacji. Wybran metod stosuje si do pełnego zamortyzowania danego rodka
trwałego. Wartoci niematerialne i prawne o wartoci jednostkowej do 3.500 zł odpisuje si
jednorazowo w pełnej ich wartoci w koszty w dniu zakupu.
7.2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne.
Nie wystpuj.
7.3. rodki trwałe.
Do rodków trwałych zaliczane s rzeczowe aktywa trwałe (z wyjtkiem inwestycji)
kontrolowane przez Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców, kompletne i zdatne do
uytkowania na dzie przyjcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie uytkowania
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powyej 1 roku. Warto pocztkow rodków trwałych ustala si według cen nabycia, kosztów
wytworzenia lub wartoci po aktualizacji wyceny i powiksza o koszty ich ulepszenia.
rodki trwałe wycenia si wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartoci
przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a take o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartoci. rodki trwałe amortyzowane s metod liniow w równych ratach
miesicznych według stawek dostosowanych do okresu eksploatacji rodka trwałego.
rodki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia znajduje si w przedziale 500 zł 3.500 zł i okresie uytkowania powyej 1 roku amortyzuje si jednorazowo w miesicu przyjcia
do uytkowania. Natomiast składniki majtku o wartoci jednostkowej do 500 zł odpisuje si
jednorazowo w pełnej wysokoci w koszty w dniu zakupu.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego
po miesicu, w którym przyjto do uywania rodek trwały, do koca tego miesica, w którym
nastpuje zrównanie wartoci odpisów amortyzacyjnych z jego wartoci pocztkow, lub
w którym rodek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.
Do ustalenia okresu amortyzacji przyjto ekonomiczn uyteczno rodków trwałych.
Roczne stawki amortyzacyjne, stosowane przez Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców dla
poszczególnych grup rodzajowych rodków trwałych, s nastpujce:
Gr. IV - sprzt komputerowy
30 %
Gr. VI – urzdzenia techniczne
20-30%
GR.VII - rodki transportu
20%
GR.VIII - meble, narzdzia, przyrzdy, ruchomoci, wyposaenie
20%
inwestycje w obcy obiekt
10%
W przypadku trwałej utraty wartoci aktywów dokonuje si odpisu aktualizujcego jego warto
w ciar pozostałych kosztów operacyjnych. Ewentualn nadwyk odpisu nad rónicami
z aktualizacji wyceny zalicza si do pozostałych kosztów operacyjnych.
7.3.1. rodki trwałe w budowie.
rodki trwałe w budowie stanowi koszty budowy rodków trwałych, wykonane zarówno przez
obcych wykonawców, jak i siłami własnymi jednostki, a take koszty ulepsze ju istniejcych
własnych lub obcych rodków trwałych oraz rozliczenia poniesionych w zwizku z tym kosztów
na uzyskane efekty. Wycenia si je w wysokoci ogółu kosztów pozostajcych w bezporednim
zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartoci.
Zaliczki na rodki trwałe w budowie s to: przekazane na rzecz krajowych i zagranicznych
dostawców zaliczki na poczet przyszłych dostaw i robót dotyczcych rodków trwałych
w budowie. Wycenia si je w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostronoci.
7.4. Zapasy.
Nie wystpuj.
8. Nalenoci.
8.1. Nalenoci krótkoterminowe.
Nalenoci wyceniane s w kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostronej
wyceny, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujce. Na nalenoci przeterminowane powyej 180
dni tworzy si odpis w wysokoci 50%, a powyej roku 100%.
8.2. Nalenoci długoterminowe.
Nie wystpuj.
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9. Aktywa finansowe.
9.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.
9.1.1. rodki pienine.
Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców posiada rodki pienine w walucie polskiej
zgromadzone na rachunkach bankowych w BRE Bank S.A., który jest jedynym bankiem
obsługujcym jednostk. rodki pienine wycenia si według wartoci nominalnej.
rodki pienine w walutach obcych wycenia si w ich wartoci nominalnej przeliczonej na złote
polskie. Na dzie bilansowy rodki pienine przelicza si według redniego kursu ustalonego
przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie i ujemne rónice kursowe powstałe
z przeliczenia na koniec roku obrotowego zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów
operacji finansowych. Wyceny rozchodu rodków pieninych z walutowego rachunku
bankowego dokonuje si po kursie historycznym z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło pierwsze wyszło” (FIFO).
W Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców nie wystpuj rodki pienine w walutach obcych.
9.2. Długoterminowe aktywa finansowe.
Nie wystpuj.
10. Zobowizana i rezerwy na zobowizania.
10.1. Zobowizania krótkoterminowe.
Zobowizania krótkoterminowe to takie, które staj si wymagalne w cigu 12 miesicy od dnia
bilansowego. Jeeli termin przekracza rok od daty bilansowej, salda tych zobowiza,
z wyjtkiem zobowiza z tytułu dostaw i usług, wykazuje si jako zobowizania
długoterminowe.
Zobowizania wyceniane s w kwocie wymagajcej zapłaty.
10.2. Zobowizania długoterminowe.
Nie wystpuj.
10.3. Rezerwy na zobowizania.
Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców nie tworzy rezerw na zobowizania.
11. Nalenoci i zobowizania w walutach obcych.
Do przeliczenia nalenoci i zobowiza w walutach obcych spółka stosuje, analogicznie jak do
celów podatkowych, kurs redni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie
uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
Nierozliczone na dzie koczcy rok obrotowy nalenoci i zobowizania przeliczane s według
redniego kursu danej waluty obcej ustalonego przez Prezesa NBP na dzie bilansowy. Powstałe
ujemne rónice kursowe zaliczane s do kosztów finansowych. Dodatnie rónice kursowe
zaliczane s do przychodów finansowych.
W Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców nie wystpuj nalenoci i zobowizania
w walutach obcych.
12. Rozliczenia midzyokresowe.
12.1. Rozliczenia midzyokresowe przychodów.
Rozliczenia midzyokresowe przychodów ewidencjonuj rodki finansowe otrzymane w roku
bilansowym, a dotyczce roku nastpnego.
Pozycj t stanowi rodki finansowe otrzymane w 2011 roku od członków Zwizku
Przedsibiorców i Pracodawców stanowice składki członkowskie za 2012 rok.
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12.2. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe czynne.
Rozliczenia midzyokresowe kosztów prowadzone s dla zakupów usług, których warto jest
wysza ni 1.500,00 zł oraz okres rozliczenia wynosi do 12 miesicy. Rozlicze dokonuje si
w celu zapewnienia współmiernoci przychodów i kosztów. Warto usług do wysokoci
1.500,00 zł zalicza si do biecego okresu bezporednio w dacie poniesienia wydatku.
W Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców nie wystpuj rozliczenia midzyokresowe kosztów.
12.3. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe czynne.
Nie wystpuj.
12.4. Rozliczenia midzyokresowe bierne.
Nie wystpuj.
13. Kapitały (fundusze) własne.
Kapitały (fundusze) własne przedstawiane s w wartoci nominalnej według ich rodzajów
i zasad okrelonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał własny jest
powikszany o nadwyk przychodów nad kosztami lub umniejszany o nadwyk kosztów nad
przychodami za dany rok obrotowy.
W Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców odpowiednio nadwyka kosztów nad przychodami
(strata) umniejsza kapitał (fundusz) własny.
14. Przychody.
Przychody ze sprzeday obejmuj niewtpliwie nalene lub uzyskane kwoty ze sprzeday usług
ujmowane w okresach, których dotycz.
Przychody statutowe mog składa si z składek członkowskich, darowizn, dotacji od sponsorów
indywidualnych i instytucjonalnych na działania statutowe. Prezentowane s w pozostałych
przychodach operacyjnych.
Przychody statutowe Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców pochodz głównie ze składek
członkowskich okrelonych statutem Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców oraz organizacji
kongresu MSP.
15. Koszty.
Koszty ewidencjonowane s w układzie rodzajowym (zespół 4) wraz z uwzgldnieniem rodzaju
działalnoci, której dotycz (Rodzaj działalnoci – RD) i KUP/NKUP.
Koszty działalnoci operacyjnej (administracyjne) to koszty energii, usług obcych, podatki
i opłaty, wynagrodzenia oraz pozostałe koszty. Na koszty finansowe składaj si odsetki
zapłacone dostawcom za zwłok zapłaty zobowizania i odsetki naliczone od poyczek.
Koszty statutowe stanowi koszty działa słucych realizacji celów statutowych. Składa si na to
finansowanie kongresu organizacji MSP, konkursów dla firm z sektora MSP, konferencji
i certyfikatów dla członków Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców.
Ponoszone koszty s ujmowane w rachunku zysków i strat memoriałowo w celu zapewnienia
współmiernoci z przychodami w okresie, którego one dotycz.
16. Ksigi rachunkowe.
W badanym okresie od 01.10.2010 do 31.12.2011 roku ksigi rachunkowe prowadzone były na
podstawie umowy z dnia 27 padziernika 2010 r. o wiadczenie usług ksigowych przez
FK Partner Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie przy ul. Tagore’a.
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INFORMACJA DODATKOWA
I. Objanienia do bilansu.
1. Zmiany w stanie wartoci niematerialnych i prawnych od 1.10.2010 do 31.12.2011 r.

2. Zmiany w stanie wartoci rodków trwałych od 1.10.2010 do 31.12.2011 r.
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3. Podział nalenoci krótkoterminowych wg pozycji bilansu od 1.10.2010 do 31.12.2011 r.

4. Podział zobowiza krótkoterminowych wg pozycji bilansu od 1.10.2010 do 31.12.2011 r.

5. Zmiany w stanie rezerw od 1.10.2010 do 31.12.2011 r.
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6. Zmiany w stanie rozlicze midzyokresowych od 1.10.2010 do 31.12.2011 r.

7. Struktura własnoci kapitału (funduszu) własnego.

8. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy.
Zarzd nie podjł jeszcze decyzji w zakresie pokrycia powstałej straty.
II. Objanienia do rachunku zysków i strat.
1. Struktura rzeczowa przychodów – ródła i wysoko za okres od 1.10.2010 do 31.12.2011r.
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2. Struktura rzeczowa kosztów – ródła i wysoko za okres od 1.10.2010 do 31.12.2011r.

3. Zdarzenia nadzwyczajne nie wystpiły.
III. Dane kadrowo-finansowe.
1. Zatrudnienie w okresie od 1.10.2010 do 31.12.2011 r.
W okresie od 01.10.2010 roku do 31.12.2011 roku Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców
zatrudniał jedn osob.
2. Wynagrodzenia członków Zarzdu i organów nadzorczych.
W okresie od 01.10.2010 roku do 31.12.2011 roku nie wypłacono adnych wynagrodze
członkom Zarzdu i członkom Rady Nadzorczej Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców.
IV. Informacje dodatkowe.
1. Zdarzenia po dniu bilansowym.
Nie wystpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujcia
w sprawozdaniu finansowym.
2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci w roku obrotowym.
W roku obrotowym, za który zostało sporzdzone sprawozdanie finansowe, nie było zmian zasad
rachunkowoci.
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Sprawozdanie finansowe obejmuje:
1. Wprowadzenie od str. 2 do 6
2. Bilans na str. od 7 do8
3. Rachunek zysków i strat str. 9
6. Dodatkowe informacje i objanienia od str. 10 do 13

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarzd Spółki

1. Cezary Kamierczak

……………………………………..

2. Tomasz Pruszczyski

……………………………………..

Sporzdziła: Diana Podraka

.............................................

Warszawa, dnia …………………………

14

