Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego za 2007r.
Polskiego Związku Krótkofalowców
NIP: 697-10-18-247
REGON: 000826125

1) Informacje o stowarzyszeniu:
a) Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie zarejestrowano w KRS przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem
0000088401. Wpisu dokonano do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w dniu 03 grudnia 2004r.
b) Sekretariat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców mieści się w
Bydgoszczy przy ulicy Modrzewiowej 25, 85-635 Bydgoszcz.
2) Polski Związek Krótkofalowców posiada swoje oddziały terenowe:
OT-01 Dolnośląski Oddział PZK
OT-03 Świętokrzyski Oddział PZK
OT-04 Bydgoski Oddział PZK
OT-05 Podkarpacki Oddział PZK
OT-06 Katowicki Oddział PZK
OT-08 Poznański Oddział PZK
OT-09 Pomorski Oddział PZK
OT-10 Małopolski Oddział PZK
OT-11 Opolski Oddział PZK
OT-12 Krakowski Oddział PZK
OT-13 Sudecki Oddział PZK
OT-14 Zachodniopomorski Oddział PZK
OT-15 Łódzki Oddział PZK
OT-16 Elbląski Oddział PZK
OT-17 Białostocki Oddział PZK
OT-18 Rzeszowski Oddział PZK
OT-20 Lubelski Oddział PZK
OT-21 Olsztyński Oddział PZK
OT-22 Środkowopomorski Oddział PZK
OT-23 Nadnotecki Oddział PZK
OT-24 Skierniewicki Oddział PZK
OT-25 Warszawski Oddział PZK
OT-26 Toruński Oddział PZK
OT-27 Południowo Wielkopolski Oddział PZK
OT-28 Tarnowski Oddział PZK
OT-29 Górnośląski Oddział PZK
OT-31 Rybnicki Oddział PZK
OT-32 Oddział Lubuski PZK
OT-33 Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Sandomierskiej PZK
OT-35 Jarosławski Oddział PZK
OT-37 Praski Oddział PZK
OT-49 Oddział Terenowy PZK im. Mikołaja Kopernika

3) Przedmiotem działalności statutowej Polskiego Związku Krótkofalowców jako
organizacji pożytku publicznego jest:
Odpłatna działalność statutowa:

80,4,-;

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
75,22,Z; Obrona narodowa,
80,42,B; Organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i
samokształcenia młodzieży, mającego na celu podnoszenie poziomu
wiedzy technicznej i operatorskiej,
52,63,B; Organizowanie wymiany kart potwierdzających łączności, zwanych
kartami QSL, pomiędzy członkami PZK oraz członkami PZK a
członkami innych organizacji krótkofalarskich na świecie,
22,1,-; Działalność wydawnicza dotycząca różnych dziedzin i aspektów
amatorskiej łączności radiowej.
74,87,A; Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie
spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie
krótkofalarstwa w społeczeństwie.
-

Nieodpłatna działalność statutowa:
91,33,Z; Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana.
64,20,E; Radiokomunikacja.
72,40,Z; Działalność związana z bazami danych.
92,40,Z; Pozostała działalność związana ze sportem.
64,20,A; Skupienie w szeregach PZK osób fizycznych interesujących się
aspektami łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej.
91,12,Z; Szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni i solidarności bez
względu na ich narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne
czy religijne.
75,14,Z; Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie
spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie
krótkofalarstwa w społeczeństwie. Prowadzenie współpracy i
współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji
rządowej i samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi krótkofalarstwa w Polsce, a w szczególności
zwalczania zakłóceń jako zagrożeń kryzysowych oraz dla ochrony
ludności.
91,33,Z; Reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec
właściwych organów administracji państwowej i samorządowej oraz
organizacji międzynarodowych i zagranicznych, zwłaszcza w
Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU, realizowanie zaleceń i
rezolucji IARU dotyczących zasad funkcjonowania amatorskich
radiostacji bezobsługowych oraz zasad wykorzystywania przydzielonych
służbie amatorskiej zakresów częstotliwości.
73,10,G; Popieranie i popularyzowanie działań członków Polskiego Związku
Krótkofalowców zajmujących się eksperymentami i pracą nad nowymi
rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji.
74,87,B; Organizowanie
oddziałów
terenowych
Polskiego
Związku
Krótkofalowców, klubów ogólnopolskich i terenowych Polskiego
Związku Krótkofalowców oraz wspieranie ich działalności.
92,62,Z; Organizowanie i popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw
sportowych krajowych oraz zagranicznych.

4) Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Wojewódzki Urząd Statystyczny w
Warszawie nadał numer identyfikacyjny w systemie REGON – 000826125.
5) Polski Związek Krótkofalowców nie prowadzi działalności gospodarczej.

6) Dane dotyczące członków Prezydium Zarządu Głównego:
- Piotr Skrzypczak – Prezes PZK,
- Ewa Kołodziejska – Wiceprezes PZK,
- Tadeusz Pamięta – Wiceprezes PZK
- Bogdan Wachowiak – Sekretarz Generalny PZK,
- Aleksander Markiewicz – Skarbnik PZK.
Celami działania Polskiego Związku Krótkofalowców jest:
a) Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty
i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności
państwa ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a
także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami, oraz działalności wspomagającej
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty
realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
b) Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych
zakresów częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów
częstotliwości.
c) Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w zakresie
budowy urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego
eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.
d) Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi,
zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów
określonych w statucie.
7) W Polskim Związku Krótkofalowców sporządza się roczne sprawozdanie finansowe,
w którym rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Sprawozdanie dotyczy roku
2005r., które sporządzono zgodnie z wymogami rozprządzenia Ministra Finansów z
dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej (Dz. U. nr 137 z 2001r. poz. 1539 z późn. zm.). Sprawozdanie
finansowe Polskiego Związku Krótkofalowców nie podlega obowiązkowi badania
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
8) Polski Związek Krótkofalowców jest stowarzyszeniem, którego działalność statutowa
nie jest określona terminem zakończenia, i nie przewiduje się w najbliższych latach
jego rozwiązaniem.
9) Polski Związek Krótkofalowców stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą z
dn. 29 września 1994 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15
listopada 2001 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności
gospodarczych (Dz. U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539 z późn. zm.).
Przyjęto:
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący
sposób:
• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen
nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
• Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki zgodne z załącznikiem, do
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, amortyzuje się metodą liniową.
• Inwestycje krótkoterminowe:

•
•
•

Środki pieniężne w kasie i banku wykazuje się zgodnie ze stanem w księgach
rachunkowych na dzień sporządzenia bilansu potwierdzonym spisem z natury
(gotówka w kasie) i potwierdzeniem salda (środki pieniężne na rachunkach
bankowych).
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty.

Bydgoszcz, dn. 31.03.2008 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007
REGON 000826125
NIP 697-10-18-247
Bilans sporządzono zgodnie z załącznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U, 137, poz. 1539 z póżniejszymi zmianami).

Stan na:
Aktywa

Wiersz

A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III

C

początek roku

koniec roku

16 178,84
0,00
16 036,10
0,00
0,00
142,74
97 405,96
0,00
314,55
97 091,41
97 091,41
0,00
960,04
114 544,84

21 349,66
0,00
21 254,50
0,00
0,00
95,16
118 655,97
0,00
128,30
118 527,67
118 527,67
0,00
414,00
140 419,63

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
Rezerwy na Zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

105 540,76
29 566,48
0,00
75 974,28
75 974,28
0,00
9 004,08
0,00
3 652,08
0,00
3 652,08
0,00
0,00
5 352,00
5 352,00
0,00

120 991,76
29 566,48
0,00
91 425,28
91 425,28
0,00
19 427,87
0,00
10 017,89
0,00
10 017,89
0,00
0,00
9 409,98
8 406,00
1 003,98

Suma pasywów

114 544,84

140 419,63

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
Pasywa

A
I
II
III

B
I
II

III
IV

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finnansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Podpisy członków zarządu

(pieczęć firmowa)

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

Bydgoszcz, dn.31.03.2008
(data i miejsce sporządzenia)

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

........................................................................
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Rachunek wyników na dzień 31.12.2007
REGON 000826125
NIP 697-10-18-247
Bilans sporządzono zgodnie z załącznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U, 137, poz. 1539 z póżniejszymi zmianami).

Kwota za rok
Poz.
A
I
II
III
B
C
D
I
II
III
IV
V
VI
E
F
G
H
I
J
I
II
K
I
II

Wyszczególnienie

Poprzedni

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z lat ubiegłych
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody następnego roku
(wielkość dodatnia)

Bieżący

419 957,43
322 640,72
92 409,30
4 907,41
292 017,53
127 939,90

536 439,18
300 173,03
160 291,87
75 974,28
391 705,09
144 734,09

53 670,49
1 007,46
12 137,81
0,00
28 296,72

59 219,41
2 176,10
14 242,48
0,00
29 871,43

8 684,39
3 544,11
1,07
95,68
2 377,40
577,92
75 974,28

4 788,10
8 141,30
5 217,90
138,68
1 546,30
714,92
91 425,28

0,00
0,00
0,00
75 974,28
0,00

0,00
0,00
0,00
91 425,28
0,00

75 974,28

91 425,28

Podpisy członków zarządu
(pieczęć firmowa)
...............................................
...............................................
Bydgoszcz, dn. 31.03.2008
(data i miejsce sporządzenia)
........................................................................
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

Informacja dodatkowa za rok 2007 Polskiego Związku
Krótkofalowców.
NIP: 697-10-18-247
REGON: 000826125
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich
zmian w stosunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i
pasywów:

1. wartości niematerialne i prawne wycenione zostały na dzień bilansowy
i wykazane w bilansie - stan wartości niematerialnych i prawnych jest
„0”,
2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie środki trwałe wprowadzono do ewidencji zgodnie z zasadą ciągłości
bilansowej
3. finansowy majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano
w bilansie - brak
4. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
- brak
5. należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie - wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
6. krótkoterminowe papiery wartościowe wyceniono na dzień bilansowy
i wykazano w bilansie - brak
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
- wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
1. zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:
a. środki trwałe :
wartości początkowe środków trwałych
Wyszczególnie-nie według pozycji
bilansowej

Środki trwałe ogółem
W tym:
1. Urządzenia techniczne i maszyny
2. Inne środki trwałe

Wartość na
początku roku
obrotowego

Zwiększenie wartości
początkowej w ciągu roku
obrotowego

55.793,57

6.980,90

38.551,21
17.242,36

0,00
6.980,90

Zmniejszenie
Wartości
początkowej w
ciągu roku
Obrotowego
0,00

W szczególności zwiększenia to:
 środki trwałe podlegające amortyzacji liniowej –
projektor Benq – 2.921,90
agregat prądotwórczy – 4.059,00
6.980,90

0,00
0,00

Stan na koniec roku
obrotowego

62.774,47
38.551,21
24.223,26

 środki trwałe całkowicie zamortyzowane przy zakupie – w roku
bieżącym
nie było
Zmniejszenia nie wystąpiły
Umorzenia środków trwałych
Wyszczególnie-nie według pozycji
bilansowej

Umorzenia ogółem
W tym:
1. Urządzenia techniczne i maszyny
2. Inne środki trwałe

Dotychczasowe umorzenia
na początku
roku
obrotowego
39.757,47
20.291,21
19.466,24

Zwiększenie umorzenia w
ciągu roku obrotowego

Zmniejszenie
umorzenia w
ciągu roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

4.788,10

0,00

44.545,57

2.219,95
2.568,15

0,00
0,00

22.511,16
22.034,41

b. wartości niematerialne i prawne
wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnie-nie według pozycji
bilansowej

Wartości niematerialne i prawne
ogółem
W tym
1. Inne wartości niematerialne i
prawne

Wartość na
początku roku
obrotowego

Zwiększenie wartości
początkowej w ciągu roku
obrotowego

Zmniejszenie
Wartości
początkowej w
ciągu roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

670,00

0,00

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

670,00

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnie-nie według pozycji
bilansowej

Umorzenia wartości niematerialne i
prawne ogółem
W tym
1. Inne wartości niematerialne i
prawne

Dotychczaso-we
umorzenia na
początku roku
obrotowego

Zwiększenie
umorzenia w ciągu
roku
obrotowego

Zmniejszenie
umorzenia w
ciągu roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

670,00

0,00

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

670,00

W bieżacym roku obrotowym wartości niematerialne i prawne /program MS
Windows XP PRO/ nie uległy zwiększeniu ani zmniejszeniu swojej wartości.

c. finansowy majątek trwały
Wyszczególnie-nie według
pozycji bilansowej

Finansowy majątek trwały
ogółem

Wartość na
początku roku
obrotowego

Zwiększenie
wartości
początkowej w
ciągu roku
obrotowego

0,00

Zmniejszenie
Wartości
początkowej w ciągu roku
obrotowego

0,00

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego

0,00

2. wartości gruntów użytkowanych wieczyście:
- stan na 01.01.2007
0,00 zł
- stan na 31.12.2007
0,00 zł
3. wartość początkowa środków trwałych (nie podlegających amortyzacji)
używanych na podstawie umów:
stan na 01.01.2007 stan na 31.12.2007
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

• najmu
• dzierżawy
• innych umów(leasingu)
•
4. wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
a) stan na 01.01.2007
b) stan na 31.12.2007

0,00 zł
0,00 zł

3. Zrealizowane przychody (według źródeł)
Wyszczególnienie

Przychody za rok
Poprzedni
obrotowy
Kwota % struktury Kwota % struktury

Przychody ogółem
422.335,90 100%
w tym :
- składki członkowskie
322.640,72 76%
- inne przychody określone statutem
1.655,69
1%
- działalność odpłatna
35.610,00
8%
- dotacje
24.800,00
6%
- OPP 1%
21.643,61
5%
Z tego deklarowane na cel Agalega
- pozostałe przychody-sponsorzy
8.700,00
2%
- pozostałe przychody -Agalega
0,00
- pozostałe przychody- operacyjne
1,07
0%
- przychody finansowe – odsetki bankowe
2.377,40
1%
- przychody z lat ubiegłych
4.907,41
1%

543.203,38 100%
300.173,03 55%
4.936,77
1%
19.124,50
4%
38.280,00
7%
37.393,98
7%
12.030,00
1.767,78
0%
58.788,84 11%
5.217,90
1%
1.546,30
0%
75.974,28
14%

4. Struktura kosztów
Wyszczegółnienie
Koszty ogółem
w tym :
10) koszty realizacji zadań statutowych
w tym:
a/ koszty działalności dotowanej
ze środków publicznych
b/ koszty działalności odpłatnej
w tym:ekspedycja Agalega
na Agalega z 1%PIT
c/ koszty działalności OPP
11) koszty administracyjne
12) pozostałe koszty
13) koszty finansowe
14) straty nadzwyczajne

Koszty za rok
Poprzedni
obrotowy
Kwota % struktury
Kwota %struktury
346.361,62 100%
451.778,10 100%
292.017,53 84.31%
24.800,00
35.110,00
0,00
2.879,75
53.670,49 15,49%
95,68
0,03%
577,92
0,17%
0,00
0%

391.705,09
38.280,00
98.917,58
75.491,02
12.030,00
19.325,22
59.219,41
138,68
714,92
0,00

87%

13%

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w 2007 roku - 14.233,58
zł
- składka na rzecz organizacji ,do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa IARU
– 11.986,58
- odpisy amortyzacyjne /darowizna/
– 1.464,00
- koszt roku 2006 /odpis amort.śr.trwałego/
658,00
- wydatki na rzecz osób wchodzących
w skład Komisji Rewizyjnej
–
125,00
5. Źródła pochodzenia i stan funduszu statutowego
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia

Fundusz statutowy ogółem w tym:
1) fundusz statutowy
2) wynik finansowy za 2006 rok
3) wynik finansowy za 2007 rok

6. Stan zobowiązań na 31.12.2007

Kwota
Stan na 01.01.2007
105.540,76
29.566,48
75.974,28
0,00

Kwota
Stan na 31.12.2007
120.991,76
29.566,48
0,00
91.425,28

o okresie spłaty do 1 roku
- 10.017,89 zł
w tym:
- Niezależny Operator Międzystrefowy (rozmowy telef.) - 199,94
- Wydaw.Wiedza i Praktyka (prenumerata czasopisma) - 59,90
- Urząd Skarbowy W-wa (PIT-4 za XII/2007)
- 746,00
- omyłkowa wpłata do OT-01
- 526,00
- wpłata z Promotor
- 7.819,65
- Telekomunikacja Polska S.A. (rozmowy telef.)
- 130,05
- rozliczenia wpłat OT-15 Łódź
213,50

- rozliczenie polecenia wyjazdu p.Pamięta
- rozliczenie wydatków p.Wawrzynek
o okresie spłaty od 1 roku do 5 lat
o okresie spłaty ponad 5 lat

7.Stan należności na 31.12.2007
a) zaliczka p.Skrzypczak

-

244,78
78,07

0,00 zł
0,00 zł
- 128,30

8.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stanowią wpłacone składki członkowskie
w roku 2007 na rok 2008

8.Rozliczenia miedzyokresowe kosztów

- 8.406,00 zł
- 494,82 zł

a) krótkoterminowe/pren.MK QTC/ (Wn)
- 414,00
b) długotermnowe/domena OT-Katowice 5 lat/(Wn) - 95,16
c) inne rozliczenia międzyokresowe (Ma)
( koszty 2007r.zapł.w 2008 r.)
- 1.003,98

9. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - 1 osoba
.... Bydgoszcz , dn. 31 marca 2008.................
(data i miejsce sporządzenia)

Urszula Dąbrowska
..........................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

