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Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
NIP 5252608991
Regon 360774524

Pierwszy Urząd Skarbowy
Warszawa-Śródmieście

Pismo informacyjne

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz bilansu Stowarzyszenia

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku składamy podpisany rachunek zysków i strat,

bilans, wprowadzenie do sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą oraz CIT-8.
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(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa wart. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,

w tym m.in. dla Ilieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń. związków zawodowych.
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres .0.1.-.01~?.o1~ - :?J~}.2~~O.H.3 .

jednostka obliczeniowa:. zł

Wiersz I Dane za rok
Wyszczególnienie

2015 2016
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nim i,

1 056,00 19749,00w tym:
- zmiana stanu produktów (z",i<;kszenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności opcracyjnl~ 0,00 13135,70
I. Amortyzacja
n. Zużycie materialliw i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i innc świadczenia
IV. Pozostałe koszty 13135,70
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:

- aklUalizł1\:ja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, IV tym:

- aktualizacja \vartośei aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: 1 056,00 6613,30
L Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartc'ść dodatnia)
II. Nadwyżka ko~ztów nad przychodami (wartość ujemna)
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(Data I podpiS kierOWnika jednostki. a Jeżeli Jednostką
kieruje oigan wieloosobowy. wszystkich cz.łonkÓw tego organui

(Data i podpiS osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)
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Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Krakowskie Przec!mieście 32 ()()-927 WarsZ<l\va
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Pr7)chocly statulO\\c (skladki C/lol1ko\\skic): l}. 7-+ l) li

PO/()stuiL' pl'l)chud) opcrac).inc (dotacja) : i o.OO() II

Sl iMA PRl,\,( '1IU[)()W: 19.7'+9 II

Kos.!t) sla! uto\\C \\ yn ios!): 12.22::; II.

K () sl: t Y a li III i11is t ra c) .in c \\:- n io s I y ') I (). 7 O

SUi\'l/\ KOS/r(l\\,: 13.135.701.1

ZobO\\ią7unia \\obcc dost<l\\cc)\\ na koniec I'Oku2016 \\)nio..,l~ O/I

Na dzicll 3 J .12.20 J () roku SIO\\arl'yszenic l\'iLII'CÓ" l'C/c!nianych POSi'lcl:1LI.icden rClchunck

bankowy \\ Banku 8Gi BNP Parribas S ..c\ / s,lldcll1 k('11l.'0\\ yl1l \\ \\') soko~ci 7.6()l) ..)() li.

Środki \\ kasic na koniec roku \\)'nos/~~ () i'1.

SlU\\ arL) Sl:ellic f\lul:eó\\ UClelniCll1\eh \\ okresie spr~l\\oi'da\\CI~ł1l IliC /"lll'uclllialo

praco\\'nikó\\ .

Warlośl; netto ~;rodkl)\\ lr\\al)ch (ŚT) i \\arlości nicm<llerialnych i pra\\nych (WNP) n,l

cIziell 31.12.2016 \\ \ nosi l:l O II.

Na dzicll bilansemy StO\\aI'l'ys/cnie i'v1u/có" UC/elni:ll1)ch l)si:tgll\;lo I.~sk \\ \\~s(lk()ści

ó.613.30 zl. który loslanie pr/c/lwc/.Oi1y n:l dziablność -;!<ltutmq Slo\\arzyszenia \\'

kolejnych blach.

ROCll1e spr'l\\o/.d'll1ie linLlnSO\\C /oslalo spol'/<!dl.onc prl) /alo/cniu kuntvl1l1\.l\\;mia

c!zi<.llalnnści SIOW:lrzys/cnia \\' dajqcej si~ pr.l:c\\idzicc p1'7~si'I()~ci i nic istniej:! okoliul1'Jści

wskazujące na l:~lgrojcnic kontyiluO\vani:l l'cali/<lcji cckm SICllllt()\\ych. \\ l'U najmniej

kolejnych 12 miesi'jcaeh.

Duta sporzc!dzcnia: OI-U2-20 171'.
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Stowarzyszenie Muzeó\\' Uczelnianych
KrakO\\.'skie Przedmieście 32 00-927 \\/arszaw<:1

N1P 52S260R99I Reuol1 360774524'-' .

INFORMACJE UZUPELNIA.L,\CE

I, 'WPROWADZE:\IE DO SPRAWOZDA"L\ łT\ASO\\'EGO

Slowar/.vs/enic lVlu/et"l\\ UeL.cini'l1l!,eh I .-.ied7iba \1 \\I<lr:;;,I\\ic pl'/.) ul. Kr<tko,,\sk ie

PrLcdll1icścic 32 /O:,ul() lan:'.i,-':,!\,()\\ ,me \\ kraju\\) 111 l\ejcslr/e S'lC!t)\\:- 111dlli<l 10.02,2015

roku pod numercm 00005.:J2520.

S\(mar/vs/.cniu lvlU7CÓ\\ UC/elniall)cll l1ad,lIl\l 1111111CrideiltylikClcy.illy l'C!,':OI1:;()()77-J.."2-J. oral

n Ul11cr N IP 52 52()()~9() l ,

C/as dzialalności StO\\arlys;:ell!:l .icst illcngr'lI1iC/l)lly. Nic sa /11,1I1C \)knlic;llości. które

cl;:iaLtlności

Poclst,1\\O\\)111 cckm S(o\\arJ)"Lcnia.ic:~( d/i~ll~lin(}<' 11<\r/cC/ ro/\\oju mU/Cl)\\ llc/elnial1\ch

or<.1/ ;,lChowania J;:ied7.ict\\'<l ,tkaJc!11ickicgu \\ sensie Illalcrialnym i niCI1l'11CnalnYll1.

gospolbrC/ei.

Obicylo spr,l\\ o71lalliem okres: ud OI.U! .20 I () do .) 1.12.21) l h, Rok obl\\[o\\) /I'()\\ 11(111)jest /.

rokiem blcnd~1rLO\\ \im.

!\kl) \\<l i P~IS~\\a \\:eelliollo \\cdlug fasad /godl1)cll l U:--l~l\\~),) r~ll'lllillkO\\l)~,ci I. Iym . ie du

alllurlyZ<.1cji śr,)(!kc'm lmal)ch mai. \\artnści 11icil1~lkri,t!n)ch i pra\\nYl'h jcdno:-;tb :-,t(lsuj\.'

do usluwy podat kov\cj,

Slm\ arzysLcnic Mu/có\\ UC/.clnianych stosuje /(IS,ldy rc1chllllkO\\ ości PL/C\\ id/ianc dl<1

jednoslck mikro: sporD.)c1/<.l Spl'a\\o/dallic \\cdlug ial'1c/i1ik~1 -+ usl~1\1y () r'lChullkl)\\ości.

Slowar/ys/enic ivlLueó\\o UC/elni,!I1ych posi~lda tylko środki !ln,ll1s,)\\cj \\. I\,llucic pulskici.

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU\. en
Stowarzysz la Muzeów czelnianych lenia MuzeÓW I}cze nlaryle L-,

StowarzYs [ C /I .LvoL J-
"'/~~ flj'/~ '::'./t .

r jSmann-- ~! /. ,fr Marek Bukowskl

SKARBNIK


