
UCHWAŁA Nr )21.!V/2019 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pal1stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie za rok 2018 

Na podstawie: 

- art. 230 § 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z póżn. zm.),
- art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ),

uchwala się, co następuje: 

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Ciechanowie za okres od I stycznia do 31 grudnia 2018 r. stanowiące załącznik do
niniejszej uchwa·ły.

2. Na sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składają się:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 38 436 969,40 zł
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: I 248 915,95 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
o kwotę: 967 828,04 zł

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o
kwotę: 2 770 273,52 zł

- informacja dodatkowa zawierająca Wprowadzenie do sprawozdania i dodatkowe
informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Prof/fr!.: Le�r 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku 

I. Forma prawna jednostki - państwowa jednostka organizacyjna, która działa pod nazwą 11 Państwowa Wyższa 
Szkoła zawodowa'' w Ciechanowie" ulica Gabriela Narutowicza 9 (Mzwa skrócona: PWSZ); wpisana do 
Rejestru Uczelni w dniu Ol.09.2001r.
Siedziba Rektoratu -siedziba główna mieści się w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9; miejsce 
prowadzenia kslą,g mieści się w siedzibia głównej przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie.

2, Organ właściwy prowadzą.cy rejestr - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w warszawie. 

Przedmiotem dzlałalnoścl podstawowej Uczelni jest działalność dydaktyczna w zakres której wchodzą 
zadania: 
- kształcenie I przygotowywanie studentów do pracy zawodowej I dalszego kształcenia,
- wychowywanie studentów w duchu patriotyzmu, umacniania zasad· demokracji i poszanowanie praw 
człowieka,
- kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Jest to działalność, dla której odrębnie grupuje się koszty I przychody działalności operacyjnej w celu ustalenia 
wyniku finansowego z działalności dydaktycznej. 

Uczelnia może prowadzić działalność doradczą, edukacyjną oraz informacyjną w zakresie zawodowej promocji 
studentów I absolwentów PWSZ w Ciechanowie, 
Uczelnia mote prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, świadczyć usługi badawcze oraz kształcić i 
promować kadry naukowe 
Uczelnia może współpracować z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi , w tym zagranicznymi, w 
realizacji badań naukowych I prac rozwojowych. 
Uczalnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. 

3, Skład kierownictwa Uczelni w okresie objętym sprawozdaniem: 
Rektorat: 

Rektor 
Prorektor 

Kierownictwo : 

Kanclerz 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii 

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia 

- prof. dr hab. Leszek Zygner 
- dr Grzegor;: Koc 

• mgr int. Piotr Wójcik

- dr Elżbieta Gąsiorowska

i Nauk Humanistycznych - dr Bożena Ostrowska

Dziekan Wydziału Elektronik!, Dziennikarstwa 

i Technik Multimedialnych - dr Andrzej Korneta

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia
2018 r.

s. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy ;:ałoteniu kontynuowania działalności w niezmniejszonym 
istotnie zakresie priez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan 
likwidacji. Nie Istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności w następnym roku. 

6. Uczelnia podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów. 



I. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. Aktywa I pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany
ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami polityką rachunkowości w Uczelni. 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Uczelnia przyjęła 
następujące ustalenia:

a) do środków trwałych zalicza się składniki majątku trwałego spełniające warunki definicji środków trwałych ,

z tym że:
•składniki majątku o wartości jednostkowej od 3 500,00 do wartości równej 10 000,00 zł wprowadza 

się do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisu amortyzacyjnego jednorazowo - w miesiącu oddania 

składnika maJ-,.tku do używania lub w miesiącu następnym( art. l6f ust. 3 updop);

•składniki majątku o wartości Jednostkowej wytszej niż 10 000,00 :z:ł. podlegają ewidencji środków 
trwałych i są amortyzowane wg liniowej metody amortyzacji , począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania. 
•w pn:ypadku ulepszenia -środki trwale uwaza się za ulepszone gdy suma wydatków poniesionych na ich

przebudowę, rozbudowę , rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekracza w danym roku

podatkowym kwotę 10 000,00 zł. i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego. Jeżeli 

środki trwale zostały ulepszone Ich wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie 

,w tym także na nabycie części składowych lub peryferyjnych , których jednostkowa cena nabycia

przekracza kwotę 10 000,00 zł. 

b)do niskocennych składników majątku zalicza się pozostałe składniki majątku trwałego, które spełniają 
warunki zawarte w definicji środka trwałego lecz ich wartość jednostkowa nie przekracza (jest mniejsza)
od kwoty 3 500,00 :d. Są to przedmioty zaliczane do wyposażenia •

c) składniki majątkowe takle Jak :

- laptopy, tablety, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, kopiarki, rzutniki multimedialne, tablice
interaktywne Itp. urządzenia elektroniczne ,o wartości jednostkowej od 3500,00 zł. i nieprzekraczającej
kwoty 10 000,00 zł. zaliczone są do wyposażenia ,z jednoczesnym jednorazowym odpisaniem w koszty 
amortyzacji w momencie oddania do używania. W przypadku kiedy wyżej wymienione urządzenia będą 
stanowić niezbędną cześć składową czy peryferyjną istniejących zestawów -wartość tego urządzenia będzie 

zwiększać wartość zestawu.

d) komputery zalicza się do środków trwałych jako zestawy zdatne do użytku o wartości jednostkowej od

3 500,00 zł. za zestaw zdatny do użytku uważa się zestaw składający się z: 

- jednostki centralnej , monitora , klawiatury , myszki, oprogramowania operacyjnego oraz przypisanej do 

współpracy wyłącznie z tym zestawem drukarki czy urządzenia wielofunkcyjnego. 

e) zestawy komputerowe o wartości do 3 500,00 zł. nie podlegają ewidencji majątkowej w środkach 

trwałych .Zestawy te są traktowane jako wyposażenie i podlegają ewidencji na zasadach dla wyposażenia z 
Jednoczesnym jednorazowym odpisem w koszty amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania.

Wartości Nlematerlalne i Prawne 

1) Wartości niematerialne I prawne w PWSZ stanowią głównie nabyte prawa programy komputerowe oraz
licencje i koncesje o terminie użytkowania dłuższym jak rok o wartości począ,tkowej równej 3 S00,00 zł, z 
tym ie: 
a) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej r6wnej 3 500,00 zł. do kwoty równej 10 000,00
zł. podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym ; 
b) wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. podlegają amortyzacji liniowej od miesiąca
następnego po miesiącu oddania do użytkowania .

2) Licencje roczne na użytkowanie oprogramowania o wartości do 3 500,00 zł. oraz programy antywirusowe 
ewidencjonowane są w kartotekach

3.Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych Uczelnia stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, 
stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych uczelnia wykorzystuje metodę liniową.
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Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe 

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą 

ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane Ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej). 

A. środki trwałe w budowie

Środki trwale w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwalej utraty
wartości.

B. Rzeczowe aktywa trwałe 

* Metody prowadzenia ewidencji 

• mat@rialy biurowe 
magazynowej 

- odpisywane zakupione materiały wprost w ciężar kosztów, z pominięciem ewidencji 

* Wycena na dzień nabycia. 

- materiały biurowe - w cena zakupu 

c. Należności długoterminowe, nalezności krótkoterminowe i roszczenia 

Należności na d:zień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny poprzez dokonanie odpisów aktualizujących ich wartość, bez uwzględnienia odsetek. 
Nie dokonuje się ewidencji bilansowej naliczania odsetek za zwlokę w zapłacie należności; przyjmuje się metodę 
kasową ewidencji odsetek. 

Nale:l:ności I zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przellcwnej na 
złote polskie według średniego kursu N6P dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji, 
Stan nlerozllczonych na dzień bilansowy należności I zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na 
walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. 

Nalezności przeterminowane obejmowane są odpisem aktualizującym na podstawie szacunku prawdopodobieństwa 
nleśclągalnoścl 
Decyzje o dokonaniu odpisu każdorazowo podejmuje kierownik jednostki; 

o. Środki pieniężne - ustalono w wartości nominalnej 

Operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku 
bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone według kursu realizacji. 
Stan środków na rachunku walutowym na dzień bilansowy przelicza się według kurSu średniego dla danej waluty 
ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. 

E, Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) 

uczelnia wykazała swoje zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 

F, Zyski i straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz inwestycji 

Uczelnia w przypadku zbywania niefinansowych aktyw6w trwałych oraz Inwestycji wszystkie transakcje rozlicza 
łącznie, skutkiem czego jest prezentacja w rachunku zysków I strat wyniku osiągniętego na wszystkich 
transakcjach, przyjmującego postać zysku lub straty. 

G. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w 
szczególności: 

1) r6wnowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych (zaliczki, przedpłaty )

2) środki pienlę:tne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także 
środków trwałych w budowle oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one 
kapitałów (funduszy) własnych. 

3) podwytszenle kwot należności i roszczeń i: tytułu: 
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a) wyceny niedoborów I szkód przy obciążaniu osób odpowiedzialnych za powierzone im · mienie,
b) nallczenia naleźnych od kontrahentów kar umownych (z wyjątkiem odsetek z tytułu zwłoki · w zapłacie), 

c) zasądzonego na rzecz jednostki zwrotu kosztów postępowania spornego. 

4) dotacje otrzymane nil poczet następnego roku obrotowego, 
5) wpływy z tytułu odpłatności za studia:

a) opiaty semestralne otrzymane na poczet semestru zimowego rozliczane są proporcjonalnie do upływu 
semestru tj. 3/5 wpływów jest rozliczone w roku obrachunkowym I a 2/5 pozostaje na „Rozllczenlach 
międzyokresowych przychodów" do rozliczenia w ciągu 3 m-cy następnego roku obrachunkowego.

b) opiaty roczne wniesione z góry na początku roku akademickiego rozliczane są proporcjonalnie do upływu

semestru w danym roku obrachunkowym tj. 3/10 zaliczane jest do przychodów obecnego roku
obrachunkowego , a 7/10 pozostaje na rozliczeniach międzyokresowych przychodów do rozliczenia w ciągu 

6 m-cy następnego roku obrachunkowego.

H. Różnice kursowe 

R6żnlce kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza 

się następująco: 

- dodatnie - do przychodów z operacji finansowych,

- ujemne - do kosztów operacji flne1nsowych.

I. Kapitały własne - ustalono w wartości nominalnej,

J. Rezerwy na zobowlą,zanla - ustalono w wiarygodni@ oszacowMej wysokości,

K. Fundusze specjalne - ustalono w wartości nominalnej, 

L, Rozliczenia mi�dzyokresowe - ustalono w wartości nominalnej, 

Ł. Rachunek zysków i strat 

Jednostka sporządza rachunek zysków I strat w postaci porównawczej, ze szczeg61owośclą, przewidzianą w 
załą,cznlku nr 1 do ustawy. 

Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym polega na grupowaniu i rozliczaniu kosztów według typów (rodzajów) 
prowadzonej działalności: 

1) podstawowej;
2) kosztów ogólnouczelnianych.

I. Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceńiony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału 
współmierności, ostrożności i realizacji. 
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: 

wynik działalnoścl operacyjnej 
wynik na operacjach finansowych, 
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i 
płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów . 

Wynik działalności operacyjnej - stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaźy produktów, 
usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z 
uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, 
oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych , a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze 
sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), 
powiększoną, o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, 
towarów I Innych składników mają,tku oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 

Wynik na operacjach finansowych • stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a 
w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i 
należności, w tym także odsetek za zwlokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze 
sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat I rachunków bankowych a 
kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwlokę w zapłacie, 
prowizje od pożyczek I zobowlą,zań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych I ujemnych 
różnic kursowych. 
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M, Rachunek przepływów plenlętnych 

Rachunek przepływów pleniętnych sporząd:zany jest w jednostc@ m@todą pośrednią I wykazuje dane za 
bidą.cy I pop�edni rok obrotowy, obejmując informacje w zakresie ustalonym dla jednostek innych niz banki i 
zakłady ubezpieczeń - w załączniku nr 1 do U,o,r. W przypadku sporządzania rachunku przepływów pienięznych 
za inny okres sprawozdawczy niż określony wyżej, rachunek przepływów pieniężnych sporządza się za bieżący 
okres sprawozdawczy i analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. 

N, Zestawienie zmian w kapitale (fundus;i:u ) własnym 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - zgodnie z art. 48a ustawy o rachunkowości • obejmuje 
informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok 
obrotowy. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym składa się z trzech części: 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
II. II, Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty).

Poszczególne elementy zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym wypełnia się w oparciu o dane 
wynikające z zapisów na kontach poszczególnych kapitałów {funduszy) własnych Uczelni. 

O. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, pełną 
szczegółowością rzecwwą określoną w zal. nr 1 do U.o.r i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48
U.o.r;

2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi
rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analltykl z syntetyką oraz zgodności d;:ienników częściowych z obrotami i 
saldami kont księgi głównej;

3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont 
korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;

4. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, 
odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 

Sporządziła, dnia 03.06.2019r„ 
Kwestor-Anna Ossowska 

Leszek 

Robert 

Elektronicznie 

podpisany przez 

Leszek Robert 

Zygner 

Data: 

Z g ner 2019.06.05

y 14:11 :57 +02'00' 

Zatwierdził, dnia: 03.06.2019r. 
Rektor - Leszek Zygner 

Anna 

Ossows 

ka 

Elektronicznie 

podpisany przez 

Anna Ossowska 

Data: 2019.06.05 

13:20:00 +02'00' 
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NAZWA JEDNOST!.I rAŃSn\'0\\1A WVZSZ.\ SZKOLI\ l.AWODOW1\ W Cl[CI-IANOWIE 
ADRES OG-400 ClcchnnD,,·, ul, Nnn11owk� 9 
RECON· 1J08ó9208 

NIP: 5(i(;-18-0�Sl2 

lllLi\NS 

s11orządzony •• okro- 01.01.201Sr. • Jt.U.l018r, 

AKTYWA 

A.Akl)'"A lnnlt' 

L \Vor1ttici ninOłifti!llne I pr-awne 

I Kon.1y zakohcz.onyth prac roz"''tljowyth 

;:, w�nołć Ormy 

J Inne WDrtoK1 mcmalut1ill110 i llfilWf\e 

4 Z..-sl1cr;k1 nil Wfti10śei nicm.atcrialne, prawna 

I 5rodki irw,lo 
a) J.:nill[Y (w tym pmwo użytkow,mia 

wi�t�i:� •run1u) 
b) bud)'f!ki. lolq>lo, praw, do.lok,li, obiok1y 

inzynierii l,\.Ju1.V01 i \V(l\łnci 

O) UU!C łiodl.:i trwnle 

2 Śródkł ltWAłc w budowie 

UL Naldnojc:i llluvOłffntlnow, 
I Od irdnoslok ńń1v1ftZl!n'll;h 

2 Od 1>0zm1"1j•ch jrdnoslok, w któiych 
jcdńOSlka J)OSl!\(b 7.ru,,ng.itowołnia w k.,p1l:\IC 

l Od pozo,tih�h irdnoślok 

J\', fi\WC'łl)'dl' dlUJOtl'rminDWl' 

l. Dlu11olerminowe .1klY\'f.l fin3ńS0W'C 

- utnc o:1nicry \Ynr1okio"� 
- udiiclO"nc nohu.ki 
.., mm: dluiJolern,mowc A�ł}"ń'.ł 

nnansowc 
b) w p<itu!ial)'Cll jcdoostknch, w klórych 
jcdnostk.i posind., i..,nńt:3U't\Vf'fl!ę ,v 
bpi1ale 

udt1�I" lub RkĆię 

�- ucb.ielonc ......... 'Cz.ki 
- lllJ\C dlugQlerminow� aktyv,'iJ 

fin.ańso,vo 
cl w n<1to;t;1l<'Ch ic4•1�tknch 

• udzjrJone nnn.�zk.1 
... inne dlugotermin11wu akW\\;) 

finilr\SO\\'Ó 
4 Inne in,,15h't'.ie d1u�Otrrrri1no1.,•o 
V, D1uiott'rmlnowe rorlit'lfniń 

mi„dłv�t.-owt 
I A�IY\•:i i 1)1ulu Qd1oaono8• podótku 

dochodow-.!110 
1. Inna rozliczcn,a mlcJivo\m:sQwe 

STAN NA 
31.12.2018 31.12.2017 

·,

28 781 4GO,S0 20 U2 815,Ql 

U 31S,05 

IS 375,0! 

28 625 571,62 28 892 581,42 
27 �48 934,!8 28 81?°090,42 

984 281,44 2 ISO 248,64 

H4ó4430,77 25 463 268,85 

600 ?9G,87 713 639,19 
272 5U,J8 222 815,72 
686 �li 7l 2�7 118,02 

615,00 29 BB9,00 

676042,44 45 602,00 

664,96 664,9G 

664,96 

Z68Zl.62 

Z6 Bł2,62 �6177 4V 
0,00 0,00 

26 B22,G2 46177,49 

2G 822,62 46 117,49 

IU 006,25 203 597,06 

lll OOG,2S ł03 597,06 

l'AS\'\YA 

A, Kapilul (fomlu�&) ,, l!lbfl)' 

li Kopillll (fundu,z) up.sowy. w 1)'11\ 
- IUHl'l�n WJrt0$c1 sprzed.17.)' 

(\\'i\r105ci 0111,syjno,J 1\(\/;t w!lnotc:iq 
nominalna udz.iillÓ\\' (:,kcl,l 

Ili. K;,oilnl (fundust) • ftkhlilht!lrji 

IV, !'ozoslolr kopltn�· (fundunr) 

- I\Y\Jttó1lc i_H�lpic z umi;m"ą 

V, i)1k (!in�tn) z. li>.t ubit"glye-h 

VII Odpis)' z. 7.}'1ku nem, \v ęil1Si1 roku 
obro10\..,'Cgo (wiclkośC �am,m) 

fJ. 7..obowląuni.1 i rrurw)' 
11-. zob1rn•1Jtuni.1 

L l\tRi"lfY np 1obowlunnin 
I, Rcierwa 2 1vtUlu odroczonc,,;o 

· - dlu1:01crm1nov,,-:1 

- kfó1ko1crrnino\W 
J. rownlllc r�cnvv 

- JluR.otc;rminom: 

- krOtkolcrmmt'włl 

U. ZobowiiJz:nniil tlhaeottfflllnowr 

Z, IVQl>ęc oo=ulvch jrdnooiok, w kló!)'Ch. 
), Wobec pozostnlych jodno,1ok 

o) �rrdyty i pozyozki 

bł L ,yrnl_u cmitii dluzn\•ch o.1cicrów 
C)_ mnc; J.QbnwiitLlniil lin;,nsowt" 
dł ;wbowii1L1ni.1 wck.slowr 
c) inl'le 

JUUQlS 31,12,2017 

2i1B2S 924,14 

26 9H 051,10 18 2B6 l15, 72 

5!i7957,Q9 460 079,39 

597 957,09 460079,39 

1 24801S �5 I 047 457,07 

9 611 045,26 6 3110455,77 

I Ul007,44 m_S08U 

1132 007,44 o� so8,23 

962 104 40 B9H07,80 
16� 003,04 G!900,4l 

0,00 ooo 

0,()0 0,00 

0.00 0,00 



D, Aklywa ohrotowe 9 GSS 508,90 607U?2„4 111, Zobowi�ui1ti1 ktdtkofcrmlnowe 3 294 295,81 

l,Z.,n,U• 1200.00 1250,00 I Z'obowi�za.ni.i wobe� Jednostc,k 0,00 

I.Mo1oriMv A1 i JY1ulu doslDw i us:lug, t1 t1kn:is!a: o,oó 

:. Pól•roJ11�1y ; produl<tv w loku -da 12 mi�iecy 

J. PtOduklV OOIQWO -11owrtei 12 mitisiecv 

4 T0"11"' 
b) inne 

5. Zaliczki n• dol�W!Y i udu•i 3 200,00 I 2�0.00 2. Zobowii1L1JTia \,'\)b\lC noion?t,łvch 0,00 

7 
Jl. N•l�o.ld kró1ko1•r1ntnowt 240!5J,79 UH0�,84 ł) t 1)111hl do;t.1w i lllluo, o okl.,,o ooo 

I Nalctnoici od iednomk oo••in�nvch 0,00 O.OQ -do 12 n1itsięc1 

•I •1Y1ulu doSlllw i U1lu11, o oklcsic 5pbty: o,oo O,OQ - po"}'ioj 12 n1ic1ięcy 

do 12mlniocv bł inne 

-wwv&ej 12 miesi� 3, Z.Obowia.uni.1. wobeci oo.zosliJlyćh l 096 296,19 

bi inńc· •) krodffy i ponczki 

2. N,ldno!ci od �;Lllych jodno>1ok. w b) z !}1•lu omi,ji dluznyth pa�1Ctów 
k\6rych jedno,tk3 IX)ti�d:i LungilZow,mio w· ,,'ftnoicio\lo')�h 
kani11lc 

•) z 1)1ulu dos11w i U1lu11, o ok1r>io spliny, C) inne zobowiąz.JJ1iil fin3n:só,vo 

- do 12 mit,ICICV d) z: t)1ulu dOS:\ihY i uslull. o okresie 266 l74."4 

--�---·bil I Z micsiN"v - do ! 2 miesiccv Z6� 374,34 

b' inne -nov,vzei 12 mim1�y 

:I. Naldl!Olcl od oozostilvch itdnÓs1ck 240 SSJ,79 286 309,84 c) �liczki olrnmam:! 0;1 dóSln\Y\· i \ł5ł\!�i 

.1) z t)'1ulu dO'iiJ.W i uslu;, o ukre11c 
,olot\S 

193918,26 224 902,12 O 1,.0bQwiq2,1niJ wekslowe 

-do 12mi6i� 19 3 918,26 224 ęoz.u o) z Mulu ootla1kó1•. col. 1067 405,11 

- nnunrl;cj Il ,nlc,:ic.;v h) z Mulu wyn.1•f<XltQń 598920 85 

b) , 1)'11110 l)<)d!>lków, dotncji. cel. 
ubczpieczoń spofcęl.Jly<h 317!,82 Q,QO i) inna 103 595,89 
11:dtowoin)'Ch onu; iirnyc:h 1ytulOw 
pubtlClllODlllwnvch 

cl inne 43 459,71 61 401,72 4. Fundusu, s�cialnc 1191 gg� �z 

dt dQChodzone na dto<IM> iJl�Qwei .1) t..1kbdo,vy (1111(łu1�ł,wi�dCZ.el1 101647,72 

JJJ. lm,'-;h1fo ktlltko1ermiouw� �35� S64,15 6 584 ł64,09 bł fundu,z pamoey �1410fiAincj 1 076971,90 

I. Któlklltotminowc aktvw.i fintlii!O,\/C HH564.l5 O 584 364,0ll c) własny fundu:sz shncńthillnY 19 380,00 

al w -;;Jn0$dcoch nowi•t.11woh 0,00 O.OQ dl fundusz rozwoju uctolnł 0,00 

- udzi•lv lub akclo e) inne runduuc spcc-iglnc• 

- fr1ne pJpierv w3rt�clowc 
-udiiclonc 091'uki IV. Ro�l�łDlD mJ�dnokre1ow, 51{14 742,lll 

- inne k1ólkotc,rmlflo\Ve llkt)·wzt I. UJvml\3 'Yll!'I� flrmy D,00 
l'lrian;owc 

bł w oozostih-.:h iodno11"3ch 0,00 ODO 2. Jnne ro.z.liczenin mi,"t1tY9krC$OWe 5 184 742,01 

- udzialv lub nkciQ - dfuuota-rn1ino,1Jo 4 834 767 48 

innil ot1oiCJ'V Wilrtościo\'-1! -kló1ko101mlnowo 349 974,53 

uJJl�!one =....,•i 
- iirnc kfl)d.:qterminowo uklyWA 

fin.insowa 

c) łrodki pienięzn� 1 inne ftkl)"NII piemętne 9 352 S64,15 6 5114 3f;A,Q9 

-irOdltl piCłli�tne w kas1� , n3 
rachunbch 

9 J52 554,1S S 584 364,09 

-inna śtodkt c ie11ic1Jle 
-inno aktVWłl nieni„lne 

2. Inne inwn�:" któ1ko11:rminowe 
!V. Knllkolormlnowt mlkunln 

rrtiN1.1.vnkresowe-
59190,96 �� 469,01 

C. Naleino wplaly no kl!Jil!•I (fu"ndun) 
u,�•t•wnwv 

p. f,ldzl•"' tak<iol wlaltl• 

Ak1ywa rnt<�I l8 436 969.40 36 184 207,95 P;ufw• i'Jlze.m 384�S9&9M 

!llll•łY ująć ty11\o kwot; iych rvr,guszy, klórych ulWOl'<lnle Pl'ltv.ld�Jq ,xlrąbno pr2op15y-zgodnie ten. 101 Uti, 1 pkl � uslowy z dn10 27 lipca 20Q5 t. 
-Pmwo o ,rzl<c/nictwił wrtrrtm(Oz:. U. l 2017 r. POL 218�. l póln. zm). 

lm1,; 1 n4tYtlilu ,lilaL f-)11{NI vlClbr, Llurt"J 
f'O"''K'P',nno JKcm:nlmlić kł�II ruMnkira)-ch 

C1cch!1n6w, dni• OJ.06.2019r. LHzekZY1t11fr 
ltu,ę I ft,lZ\\UI;" ,lf.16 po.:tp11 l:1.:nmn1ka /\i.lnu�IL 

Elektronicznie 

Anna poctpisany przez 
Anna Ossowska 

Ossowska Data: 2019.06.05
13:21:31 +02 100' 

Leszek 

Robert 

Zygner 

Elektronicznie 

podpisany pn:ez 

Leszek Robert Zygner 

Data: 2019.06.05 

14:03:54 +02'00' 

) l)Gl 098,80 

0,00 
0.00 

0,00 

2 

0,00 

2 108 9�6 54 

428029,58 
428 029,58 

�H �11.01 

604849,93 

!43 699,96 

9$4 142,26 
91 S73,S2 

8473ę874 

15 180.QO 
Q,00 

2362 848,7 4 

ó,00 

Z 362 ll-l!U4 
63 711,34 

2 299 ll7,40 

36 .184 Wł ,95 



NAZWA JEDNOSTKI: Pańshvowa Wy1..$l-l! Szkoh1 Zawodow11 w Clecl111nowle 
ADRl::S: 06-400 Cicd111116w ,ul. N11rutowić2J1 9 
REGON; 130869208 
NIP: 566•18-05-832 

,\, 

I. 

li. 

Ili. 
IV. 

B. 

,. 

n. 

Ili. 
IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII 

C. 
D. 

I. 
li. 
fll. 

IV. 
E. 

I. 
IL 
Ili. 
F. 
G. 

I. 

li. 

Ili. 

IV. 
V. 
li. 

I. 

li, 

Ili. 
IV. 

I. 

,J. 

K. 

L. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

sporz.1dzony za ol<res • O 1.01.2018r.-3l.12.2018r. 
(w11rhmy porównawczy) 

Wyszczegulnlenir 

I 

Przychody netto ze sprzedoży I zrównane z nimi, w tym 
- od jednostek powiązanych 
Przychody 11eito ie s1m...e�1�2y prod�kl(,w 
Zmiana stanu produkt(,w ( zwie ksienie • \\'aJ'lO�Ć dodatnia , zmniejszenie-wartość 
ujemna) 
Koszt 1vy1wori�nia produktów nn wlnsnc potrzeby jednostki 
Przychody nello ze sprzedat.y towarów i materiałów 
Kuszly tlzillhilno�d <1Pen1c1•focj 
Amorryza�ja 
Zużycie materiałów i enNgii 
llsluui obce 
Podatki I oDlarv. w tym: 

- podatt?k akcyi..)1',j' 
Wynngrodzenin 
Ubczpicnenm SDolceznc i inne świadczenia, w tym; 
• emery1nh1e 
Pozostał� koszty rodzajowi: 
Wartość sprzedanych 1mv:irów i mat<?ri�!ów 
2',y5ld strnla) ze sprzedaży ( A-B)

l'uzostak przychody operacyjne 
Zysk i IY!u!u rozchodu niefinansowych nkrywów rrwnlych 

Dolacie 
Aktualizacja 1vnrto.ścii aktywów niefinnnsowych 
Inne przychody operacyjne 
Po:i:o�tll!e l<onty 011cr!lcyjne 
Strata z tytułu rozchodu niefinnnsowych nk1yw6w lrll"-lly�h 
Akrunlizncin wartośći nktywów niefinansowych 
Inne koszty operncyjne 
Zysk (strato) zd7jafalnoścl 011erncyjuej (C:·l > l)·E) 
l'r�ychucly finnnsuwc 
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
a) od iednoslek Dowinznnvch . w rvm: 
, w których Jcdnostlrn poslnlla zanna:itowanie w kap1tr1le 
b )od icdnostck pozostałych , ;�· ty�;·: 
• w którwh ićdnusrka Dosiada zaanl!nżuwanie w kapitał� 
Odsetki , w tym: 
- ocl jednostek powiązanych 

Zvsk z tvtulu rozchodu aktywów finansowych . w tym 
• w jednostkach powiawnych 
Aktunliz.ncin wnrtości aktywów linnnsowych 
Inne 

·Kos.zły Jinnnsowc 
Odsetki , w tym: 
• dla icdnostck Dowiazanvch 
Strnta z tyrn!u rozchodu akrywów fin�nsowvch . w rvm: 
- w jednostkach powią1.anych 
Akrualiz.ncja wnrtofo1 aktywów linansO\rych 
Inne 
Zysk (strata) brutto ( F+G-H) 
Pódatck dochodowy 

Pozosh1le obowiążkuwć zmniejszeniu :iysk11 ( zwiększcniit straty) 

7.y�k ( strąta) 111:tto ( t.J.K) 

Cil?chanów, d!li3 03,06.20 I 9r. 

Anna Ossowska 

w złotych ,. 

Dane zo rok 
,.a rok 2018 ZR rok 2017 

! 

2'.Z 542 7?6,23 21 397 822,34 
0,00 0,00 

2H41101.6$ 20 985 501,86 

-298 375,42 412 320,48 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

21 425 I Jl, 79 to 679 nG;s,

453 435,41 467 535.82 
I 192 167,39 12:il 472,32 

776 982,34 I 354 34l;96 
J7 917,87 35604,60 

0,00 0,00 
P 96S 407,66 12 )38 850,52 
2 777 029 67 2351 817,22 
I 099 426,06 983 834,89 
3 222 192.45 2 908 102, 43 

0,00 0,00 
1 117 !;93,4-1 118 095,41 

13S 1103,32 484 796,50 
600,00 3S 210,00 

31 331_,63 268 045,56 
0,00 0,00 

103 871,69 181 S40,94 
11 601,16 f!ti'ii:i 7,12 

0,00 0,00 
2 906,00 119618,37 
8695.16 33 998,75 

I 241 795,60 I 049 274,�5 
. 28 937,64 10890,% 

9 873,42 0,00 
o.oo o.oo

0,00 0,00 
9 873,42 0,00 
9 873.42 0,00 

11 86),23 IO 890,96 
0,00 0,00 
o.oo 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

7 200,99 0,00 
20 933,29 11 824,74 

168,13 81,15 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
o.oo 0,00 

19 354,87 3 580,94 
! 410,29 8 162,6S 

I 249 799,95 t 048 341,07 
RR4,00 884,00 

I 248 915,95 1 047 457,07 

Lc„nck Zygncr 
Imię i nniwisko ornz podpis osoby, któfl!j 
powicrrono PfOWfldtomiO K51Qll rach1mkOW)-th 

!mi� i n�,.wi&ko 01111, podpis kicrownikn jednostki 

Elektronlanle podpisany 

A O k przez Anna Ossowska 
n na SS0WS a Data: 2019.06.0S 13:22:SB 

�02·00· 

Uektronlcznle podpbany 
Leszek Robert P'hłLnnk�,, 

Zygno1 
Zygner 011„zo19,oo.o, ,.,osJ1 

łOlOO' 





NAZWA JEDNOSTKI: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZl<Ol.A ZAWODOWA w CIECHANOWIE 
ADRES: 06-400 Ckchunów, ul. N;1rutnwi=1 9 
REGON: 130869208 
NIP: 566-18-05-832 

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH 
spot2ądzony za okres od O I.O 1.2018 r. • 31.12.2018 r. 

(metoda pośrednie) 

TreU zn rol, 2018 

A. l'r.-.tplywy �rudków picni�żnych 1, <lzillhlłności operncyjnej 

I. Zysk (stnun) netto 1 248 91.5,9.5 
li. Korekty nlzcm: 3 791 454,01 

1. Amortyzacjn 4S3 435.41 
2. Zyski {siroty) z tytułu różnic kursowych 7 200,99 
3, Odsetki i udzi�ły w Z)'skacti (dywidendy) -9 873.42 
4. Zysk lslrala) z dzlnlalnośc1 inwcstycyjncJ -600.00

... 

5. Zmium1 Slunu rezerw 167 499,21 
6. Zmi;ina s1.in111.llpas6w -I 950.00 
7. Zmiana sianu należności 4S 7S6.0S 
8. Zmiana stanu .:obowiąz.ail krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 23 ł 197.01 
kmlvlów 
9. Zmiana sta1111 rozliczei\ międzyokresowych 2 9;i2 762,13 
I O. Inne korekty .53 973,37 

Ili. PrLCpływy 11ieniężnt netło z dziololnośd open1cyjnej (J+/.JI) 5 040 369,96 

B. Pr.;ępłJ·wy �rodków picni�żnych z dzinlnlnoki inwestycyjnej 
I. Wp!ywy IO 473.42 

I Zbycie wartości niemaMialnych i prawnych ora7. rz.t?c7.0wych aktywów 600.00 1twr1h•ch 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości nicmalerialnc i prawne 

3. Z aktywów finnnsowych, w tym: 9 873,42 
n_) w jednoslknch powiązanych 
b l w pozostal_)lch jednostknch 9 873,42 
• zbycie aktywów linnnsowych 
• dywiclen1ly i udziały w zyskach 9 873.42 
• SD!arn udzielonych pnZyczels dh1gotcrminowych 
• odsetki 
• inne wpływy z aktywów tinans�;,,yĆh 

4. 1nm: wpływy inwestycyjne 
li. Wvdnlki 2 280 569,66 

I. Nnbycie wartości niemnieriolnych i prawnych oraz rzecz<iwych �ktywów 2 280 569,86 
trwulvch 
'.:'.. Inwestycje w nicmchomości oraz wnrtości niemalcrinlm: i prawne 
3. Nn nktywll finnnśowe. 1v tym: 

a) w jednostkach powiązanych 
b) w pozostałych jednostk:,ch 
- nabycie ak1ywów li11ansowych 
- udilelone potyczki długoterminowe 

4. Inne wydaiki inwestycyjne 
UJ. Przepływy pieniężne nettu z dziilłllłnutci inwest)'ćyjnei (I.li) -2 270 096,44 
C. P!"leplywy �rotlków pienięfnych z clzial:1lno�ci finansowej 
I. Wpływy 0,00 

! . Wpływy natio z wydania udzinłów tcmisJ1 akcji) 1 innych instrumentów 
kaoita!owvch oraz doołal do kaoitalu 
2. Kredyty i pożyczki 
3 Emisja llluznych Dm)ierów wnrtościowych 
4. Inne wpływy fin�nsowe 

li. Wyd11tkl 0,00 

I. Nabycie udziałów (likcji) własnych 
2 .. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wlafocieli 
3.· Inne, niż wyplnty na r1.ecz właścicieli. wydatki z tytułu podziału ,;ysku 
4. Splal)• kredytów i potvczek 

\v zlo1ych 
-

zn rok 2017 

I 047 457,07 
I .548 310,IJ 

467 535.82 
8 !62,65 
3 580.94 

-35 210.00 
-200 388,72 

73 368,25 
IO S89,02 

·14 S86,32 

ł 022 068,84 
213 189,65 

l $95 767,20 

3S 210,00 

3S 210,00 

0,00 

991 554,43 

991 554.43 

-9.56 344,43 

o,oo 

0,00 



5. W)1kup dłużnych pepi�rów war1ościowych 
6. Z tytułu innych zobowiqzmi finnnsowych 
7. P111tno�ci zobowitjZań z tytułu umów leasingu finansowego 
8. Odsetki 
9. Inne wydatki finansowe 

111. Pm:plywy pieniężne nello 2, dzi11lolności fin�nsoweJ (J.11) 0,00 0,00 

D. Pncplywy picni�ne l!ello r11um lA,ffl+/-B.IIl+/.C,lU) 2 770273,52 I (iJ9,m,77 

:E. Bilansowa zmiann sl�DII środków picnifżnych, w tym; 2 768200,06 I 636118,61 
- zmiana sf;in" środków picnii;żnych z IYtulu różnic kursowych 4811,42 -J 304,16 

F. Środki pienięt.,J!e nn jlOl:Złflck okresu 6 S87 102,05 4 947 679,28 

G. Środki picni�nc nu konie� okresu (F+/-0), w tym: 9 357375,57 6 587 IOl,05 

• o Ol!lanicwncj moźliwości dvsoonow:111ia 4 164 833,S9 2 471 345,84 

Ciechanów, dnia 03,06.20 I 9r. 

Annn Ossowska 
lmi� i n��wisko orni podpis osoby, króroj 
powicnono prowadzenie ksiqg raohW1�owy,h 

Leszek Zygncr 

ln�9 i 11:itw�k,;1 orni podpis kicrowuika jedn!)�IIJ 

Anna Elektronicznie podpis�ny 
przez Ann� Ossowska 

O k Data; 2019.06.05 13:24:04 
ssows a +02·00· 

Leszek 

Robert 

Zygner 

Elektronicznie 
podpisany przez 
Leszek Robert Zygner 
Data: 2019.06.05 
14:07:16 +02'00' 



NAZWA JEDNOSTKI: Puńsh,•owo WyisZll Szkoło Zawodowo w Ciechnnowic 
ADRES: OG-400 Clcch11nów ,ni. Narutowicza 9 

REGON: 1308692011 

NlP; 566-18-05·832 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

sporz;idzone za okres - OJ.Ol. 2018r. - 3 J.12.2018r. 

Wyszc;,:�gólnlcnic 
01\lli! :,;11 rok 

2018 
I l 

I. Ka pitni (fundusz )własny 1111 llOCl.lJtck okresu (BO) 29 793 752, 18 
• zmiany przyjętych Zilsad (polilyki ) rachunkowości 0,00 
• korekly bl�dów podslawowych 0,00 

IM. Kapitol (fundusz) własny u11 pucz11tck okr('Su {BO), po korcktuch 29 793 752, t 8 
I. Kanitnl podswwowy nu poczqtek ukresu 28 2116 ZIS,72 
I.I Zmiany kapitału {funduszu) podstawowego ·I 307 164,62 

a) iwiększ.enic { z 1ytul11) 837 965,66 
·odpisz zysku 837 965,61,i 
- równowartoSt nt�odplalni� 01rzymanych udziałów w budynknch I grunlach 0,00 
- równowartość przyJęlych do uzytkowanm budynków, obiektów sli11nnsowanych 

1. dolacji i innych i.róiłel 0,00 
b) Zrlllliejszcntc { z tytuhtl 2 14S 130.28 

- umorwnie budynków i lokali oraz obicktów inżymcrii ląctowej i wodncJ 843 156,08 
• pokrycie strmy z Int ubie11lych 0,00 
- równowanośc przcka7,1nych nieodpłatnie budynków. obiektów i grunytów I JOi 974,20 

1.:2, Knpitnl (f'und11sz) po<.lsiawowy 11n koniec okresu 26 979 051,10 

:z. Kllpil11l {fuodus:i) z:1pn�uwy na flOC'tąlck okresu 

2.1. Zmiany knpitalu(funduszu) zapasowego 0,00 
a) zwiększenie ( 1. tylulul 0,00 

- emisji nkcji powyżej wrirtosct nonii11alr1e1 
- DOdzi,1lu zysku {1tstnwuwo) 

-

b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 
- pokrycie straiy 
-

2.2 Stan kapitału {funduszu) Zllp11.5owcgo na koniec okresu 0,00 

Kapitał ( fundusz) z :1k11111liu1cji wyceny ml początek okresu-zmiany 
3. fll"l)-jęlych z.11sud tpolilyki) rnchun.kowoki 

3.1. Zmiany kaoitalu( funduszu)?. aktunhmcji wyceny 0,00 
n) zwiększenie ( z 1)1ulu) 0,00 
-

b) zmniejszenie (1. tytułu) 0,00 
• zlwcia środków 1rwalvch 
-

3.2. Kapitał (fundusz) z nklualizacji wyccny na koniec okresu 0,00 

4. Pozostałe kllpilnly { fundusze) rczcm·owe nn ponąick okresu 460 079,39 

4.1. 2.miany pozostałych kapilalów ( funduszy I re1,,;:rwowych 137 877,70 
n) zwi�kszenie ( z tylulu) 21 O 885,77 

- kapitał tworzony zgodnie 11: staiulcm 210 885,77 
b) zmniejszenie (z tytułu} 73 008,07 
- ro,;liwnie zgodnie z regulaminem gosl)odarowanin tundu57.em 73 008,07 

4.2 Pozostnle kapilaly { fundusze) r1:z,:rwowc nn koniec okrc$u 597 957,09 

2017 
l 

29 329 zoo, 70 

0,00 
0,00 

29 3:ż9 200, 70 

JO 161 189,13 
-I 874 973,41 

791 656,53 
791 656,53 

0,00 

0,00 
2 666 629,94 

84S 070,85 
I 821 559,09 

0,00 
28 286 21 S,72 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

460 079,39 
0,00 

460 079,39 

0,00 
0,00 

4.60 079,39 



5. 

5.1. 

5.". 

5.3. 

5.4. 

5.5 

5.6. 
5.7. 

6. 

n. 

Ili, 

I 
Zysk (Slt'!lta) z Int iabicglych 03 pocu1ttk okresu 

Zysk z lat ubiegłych na POCZljlck olmsu 
• zmi�ny przyjętych zasad ( noli tyki ) rnch11nkowości 

• korekty błędów 
Zysk z lal ubiegłych Mpuczmek okresu po korck1nch 
a) 2wiekszenie ( z tylulu) 

• oodzialu zysku z lar ubie11lvch 
.

b) zmniejszenie l7. tytułu} 
. przeniesienie na kapitał podstawowv 

Zysk z l�t ubiegłych na koniec okresu 
Strata z lat ubicglvch na ooczątelc okresu, 
• zmiany przyj�1vch znsad ( polityki l rachunkowości 
• korekty bl�d6w 
S1mta z lal ubieelych na f)Oczq1ck okresu. oo korektach 
a) zwi�kszcnic ( z Mulu) 

• przeniesienie siraty z lot ubiegłych do ookrycia 
.

b) zmniejszenie (Z Mulu) 
• ooklycic slrtltY z lal ubie11łych 
.

Strala z 1111 ubi�glych na koniec okresu 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na !(onicc okresu 

Wynik netto 

n) zvsk netto 
b) Slrala nclto 
c) odpisy z zysku 

Kupil�I ( fundusz) whuny n;i koniec okresu (BZ) 

Kupilal ( fundusz) wl11sny, pu owiględnicniu pru11uuow;incgo 11odziulu zysku 
(pokryc;ia struły) 

Anna Ossowsk.1 
Inii� i nQiwisko otoz podpis ol-Oby, któr<j 
powicn:o<10 prowadzenie Julu n,chunkowyc:h 

Ciechanów, dni� 03.06.20 I 9r. 

Anna 

Ossowska 

Leszek 
Robert 

Zygner 

2 

t 047 457,07 

1 047 457,07 

10474S7,07 
1047 457,07 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

12489l5,95 

I 248 915,95 
0,00 
o.oo

28 82!i '>24, 14 

28 825 924,14 

Leszek Zygncr 

3 
989 570,68 

989 570,66 

989 570,66 
989 570,66 

·1 821 559,09 
0,00 

·I 821 559,09 

I 821 559,09 
I 821 559,09 

0,00 
0,00 

1 047 457,07 

I 047 457,07 
0,00 
0,00 

29 793 752, 18 

29 793 752,18 

Inii� i nnz1Yisko omz p,)dpis kierownikajcdnoilki 

Elcktronlanle podpisany 
pn:vz Ann� Ouowska 
Oata: 201i1.o6.0S 13:25:19 
�02·00· 

Elektronicznie 
podpisany przez 

Leszek Robert Zyg ner 
Data: 2019.06.05 
14:14:29 +02'00' 




