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Daniel piaściński
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uks swimTeam wilanów
Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2a/79

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2O19 roku.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Daniel piaściński

Wyszczególnienie
Kwota za

rok
ooprzedni

Kwota za
rok

obrotowv
1 ż 3

A.
I

II
III
B.
2

II

Przychody z działaIności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pozytku publicznego
Przychody z pozostałej działalnoŚci statutowej
Koszty działaIności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pozytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalnoŚci statutowej

195 31o,oo 252 653,96
153 875,00 209 863,96
40 235,00 42 790,o0

0,00 0,00
2oo 339,39 244 626,23

166 27I,27 193 9B0,13
34 068,12 50 646.10

0,00 0,00

C. Zvsk (strata) z działalności statutowei (A-B) -5 029.39 8 o27,73

D. przychody z działalności gospodarczej
E, kosztydziałalności gospodarczej

0,00 0,00
0,00 0,00

F. Zvsk (strata] z działalności qospodarczei (D-E) 0.oo o,oo

G. koszty ogólnego zarządu 6 963,25 I944,6a

H. Zvsk (strata) z działalności ooeracvinei (C+F-G) -LL 992,64 6 o83.13

I.

J,

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyj ne

K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe

0,00 0,00
0,00 0,00

6,91 0,00
296,95 I19,45

M. zvsk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -L2 282,68 5 963,68

N. podatek dochodowy 0,00 0,00

-12 2a2,68 5 963,68

T**g,

O. Zvsk (strata) netto (M-N)



uks swimTeam wilanów
Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 20/79

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2O19 roku.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

wyszczeqólnienie

stan na dzień:
(początek

roku) (koniec roku)

2 3

A. AKTYWA TRWAŁE o,oo o,oo
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Nalezności długoterminowe
IV, Inwestycje dłu gotermi nowe
V. Dłuqoterm i nowe rozliczen ia m iędzyokresowe

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 8 490,75 456,2t
L Zapasy
II. Nalezności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7 7oo,oo 0,00
0,00 450,00

79o,75 6,2I
0,00 0.00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy o,oo o,oo
Aktvwa razem a 490,75 456,2L

PAsYWA

wvszczeoólnienie

stan na dzień:
(początek

roku)
(koniec roku)

3

A. FUNDUSZ WŁASNY -L8 667,4o -I2 7o3,72
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

0.00 0,00
0,00 0,00

-6 294,72 -IB 667,40
-t2 282,68 5 963,68

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 27 t58,L5 13 159,93
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterm inowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00 150.00
0,00 0,00

i6 513.15 3 385,93
10 645,00 9 624,0o

pasvwa razem 8 490,75 456,2L

Daniel piaściński
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W żfils rnku kiuh r*zpnczął wsg:*łpracę r Funłlncją §p*rŁł:tłł:y 3zie*i*rn w r;łnrach knrlrpctrrii tO/cl
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8-ę/
Daniel piaściński


