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III 標6�*柳&6R��#sS�#3x�33r�3194787．07 

iVi �� ���S3#��C途�17556，81 

tekakcyz°W �� 

V． ��grodze高a �� 

∨上 �� 鼎CC�田��3sB�4001817，53 

Vi上 �� ��Cイャx�3S��1007075，42 

V帖 ���� 

C． ��鼎scゴ��3�"� 

0． ��都c�3Sx�3���878698，51 

i ����43400，00 

ii 認��6ｦR��� 

iii ��都c�3Sx�3���835298，51 

各． �����CcCs(�C#b�214253，49 

i ���� 

ii ���� 

川 �� ���CcCs#�#b�214253．49 

F． �� ����sC(�3ッ�93494，18 

G． ���3�sS��3#��35608，91 

i �� �� 

ii ��ﾂ�tk主wty… �3�sS��3#��35607i31 

iii 覆� �� 

iV、 ���� 

V． 末跏R���1，60 

H． ������c��3cb�1760，64 

i ��涛c�H�3s��921．14 

II �� �� 

III �� �� 

iV． �� 鉄SH�3ビ�839．50 

i �� �#�#33��3C��127342，45 

J． �� �� 

i ��nadzwyczaIne �� 

ii ��nadzwγCZajne �� 

K． �� �#�#33��CC��127342，45 

し． �� �3#s���3���3528，00 

M． �� �� 

N． ����s鉄S��3C��123814，45 

MIe－SCeidataspoIZadzema

KrakowldnialOO32010「

PodpiSSPOrZadzaIaCegO

高調率レ切I樟＼信用（用、高

PodpiSkieroWnikaIednostki
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1
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8

1

8

8

1
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m

8

1

8

1
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A息adem沌iSかuk畦虹胆拉
im．J佃0㌦1両eiki

宮窪a器整流
D舶載謂詔formacieiobiaSnieniadosprawozdaniafinansoweqo

ZarOkobrotowv2009

1）Szczegd wγZakreszmianwartoScigmPWartOSclgmPrOdzaJOWyChSrodkdwtrwa小Ch，

WahoScIniematehainychIPraWnyChorazinWeStyCjid山gotemInOWyChych，ZaWeraJaCyStan

tychaktyWdwnapoczatekrokuobrotowego，ZWekszenIaizmnlejsZeniaztytu血・aktuaiiZaCJi

wartosci，nabyciaiPrZemIeSZCZeniaWeWnetrZnegeeraZStankoh∞W，adiamajatku

amohyzowanegopodobneprzedstawIen－eStandwitytu伯wzmIandotychczasoweJ

amortyzadilubumorzenia

Lp． 沸ﾖ��逡w%ｦV5ｦ��6��ｷG夫�6蹠%v�嵐���w�7ｦ7ｦVv�譁V譁R�cn Stanna POCZatek Okresu 沸ﾖ��迺��7F�跏����8�ｳH�ﾃX�｢�ZWiekszenia 沸ﾖ貳T･5ｦV譁��

1 �"�3 釘�5 澱�

i 夫�'F�66匁坊ﾖ�FW&��匁T��&�v覲�

a 夫�'D�47��7ｦ�Fｶ���500553，04 �������3��� 鉄��cS8�#�B�

b 芳�f6�7ｦ�8�ｵvWVﾔ�%ｦV譁R�484226，39 塔s��3cR� 鼎�3��h�3�B�

C 夫��46觚GF�����ﾆ(�｢�16326，65 �#3���33R� ��ツ3x�3���

11 �7&�ｶ宥'v�帽����ｳ(�ｳ8�ｳH�ｳX�｢�

a 夫�'D�6W��7ｦ�Fｸ�ｵv�� 鉄C鉄sX�3唐�483661，60 ��

b 芳�f6�7ｦ�6�WVﾖ�%ｦV譁R� ��#sC�C(�3途�443323，38 ��

C 夫�'D�6V觚GF�����ﾆ(�｢� ��都#CSch�3祷�｢�40338，22 ��

1． 背'V蹠���wG儲�&�v�坊7ｦ遊覧Fｸ�"�

a 夫�'F�6W��7ｦ�Fｶ���1656122．70 ��ピ��h�3s��174307118 ��ccャ##�3��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV莓R�421483，31 ��SS�c��3���139445，31 鼎3s��x�C���

C 夫�蔟6V觚GF�����ﾆ(�｢�1234639、39 �3��3x��s��34861，87 ��#3�s�X�33��

2 �'VG匁ｶ��6柳ｶ�ﾆV柳&坊ｷG末靜��T��F沫v��R� �� ��

a 夫�'D�47��7ｦ�Fｸ�ｵv�� ��10554190 ��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�4939919．56 鼎S���(�3#2�5078155 鉄3鼎�38�3#B�

C 夫�'D�6V觚GF�����ﾆ(�｢�16170331，54 ��鼎S���(�3#8�｢�5476，35 ��

3 謬沸�GｦV譁�FV6��7ｦ觀蒙�7ｧ也��

a 夫�'H�ｵ45��7ｦ�ﾆｶ���7217574，85 �3C田3��3C"�298799，52 都#cイ�3�sR�

b 芳�d6�7ｦ�6�WVﾖ�%ｦV譁R�5543612，51 田�##sh�CS2�285146、41 鉄ピ�sC(�3c2�

C 夫�'D�8�&觚GE�����ﾆ(�｢�1673962，34 ���#c#c3�����｢�13653，11 ��3都cs��3�"�

4 �7(�ｶFｶ宥&��7��'GR�

a 夫�'F�6W��7ｦ�Fｶ���164047，92 �� ��cC�Cx�3�"�

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�69923．56 �#��塗�3sb� 涛��#��33"�

C 夫��46觚GF�����ﾆ(�｢�94124．36 ���#��塗�ﾃsh�｢� 都C�#x�3c��

5PozostaIeSrodkitn〝aIe 

a 夫�'H�ｵ67��7ｦ�Fｶ���226495，87 ��#�3��3s�� �#3鼎#h�3cR�

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�%ｦV譁R�194795，11 ��3ゴX�C3B� �#�ツS��3CR�

C ��31700．76 ��涛#H�3Sh�｢� �3�ssh�C#��

SrodkitrwatewbudowieobejmuJa：

Lp， 婦�7ｦ7ｦVv�譁V譁R�Stanna POCZatek 沸ﾖ��軛��7F�跏��ZWiekszenla 沸ﾖﾖT･5ｦV譁��

Okresu 匁�ｴ��G�#���� ���8�ｳH�ﾃX�｢�

1 �"�3 釘�5 澱�

1 蒙�7ｧ也抹T沸�GｦV貳�F��F�ｧR� �� ��

2 ��6022742、96 �##�##cH�3�R�109429，12 塔�鉄Ssx�3ヲ�

raZem 田�##sC(�#澱�2282264，05 ���鼎#��3�"�8195577．89 



2）wartoSCgruntdwuzytkowanychwleCZySCle，

AkademiaposiadagruntyuZytkowanewieczyscieowartoScibruttol・376・381，72PJN；

netto939．274，72PLN．

3）wartoSenleamOhyzowanychiubnieumarZanyChprzezJednostkeSrodkdwtrwalych，

uzywanychnapodstawieumdwnaImu，dzierZaWyilnnyChumdw）WtymZtytulu

umdwleasingu，

Akademianiep°SiadaSrodkdwtrwaIychu ywanychnapodstawietegotypuumew・

4）zobowIaZanIaWObecbudzetupahstWaiubJednosteksamorzaduterytoriainegoztytulu

uzyskaniaPraWaWlasnoScibudynkdwibudowI一，

AkademianieposiadazobowlaZah wobec budZetu pahstwa iubgmmy

ztytuiuuzyskaniaprawawねsnoSci budynkdw ibudowli・

5）daneostrukturzewはsnoScIkapita†upodstawowegoorazliCZbienOminaineJSUbskrybowanych

akcjI，WtymuPrZyWiieiOWanyCh，

NiEDOTYCZY，

6）StannaPOCZatekrokuobrotowe90、ZWiekszenIaiWykorzystanieOraZStankohcowykapita的W

（funduszy）zapasowych一reZerWOWyCh，OileJednostkanieSPOrZadzazestawieniaZmIan

Wkapltaie（funduszu）wlasnym，

PowyzszeinformacJeZaWarteSaWdokumencie●●ZestawieniezmianwkapitaIewiasnym““・

StanowlaCymCZeSCSpraWoZdaniafinansowegozarok2009・

7）PrOPOZyCjeCOdosposobupodzIaIuzyskuiubpokrycIaStratyZarOkobrotowy－

Zyskzarokobrotowy2009zwiekszyfunduszpodstawowyuczeIni・

8）daneostan－ereZerWWedlugceIuiChutworZenlanaPOCZalekrokuobrOtOWegO－

zwiekszeniaCh，Wykorzystan－u，rOZWiaZaniuIStaniekohcowyml

Wrokuobrotowym2009Akademiautworzyiarezerwynazobowiazaniakrdtkoterminowe

wkwocie685．871，81PLN．

9）daneoodpISaChaktuaIiZuIaCyChwartoSCnaIeznoSci，ZeWSkazanIemStanu

napoczatekrokuobrotowegoiZWiekszeniaCh）WykorzystanIU）rOZWiaZanlu

iStanIenakonieCrOkuobrOtOWegO

DaneoodpisachaktualizuJaCyCh

l OdpISyaktua－iZUJaCeWartOSenaieznoSc－Ztyt n－edoborewiSZkod

stannapoczatekroku　43000一一PLN

wykorzystanie llOOO，－PLN

stannakonIeCOkresu　　32000一一PLN

10）podzialzobowIaZahd†ugoterminOWyChwedlugpozyciIbiiansuopozostaIym

oddnlablIansowego，PrZeWIdywanymumowa）OkresIeSPIaty

a）dolroku－Akademianieposiadategotypuzobowiazah；

b）powyiejlrokudo3iat－ZObowiazahianakwotelO3・561・20PLN

（kaucjegWarancyjne）

C）powyZej3latdo5Iat－Akademianieposiadategotypuzobowiazali

d）powyZej5iat－Akademianjeposiadategotypuzobowiazah・

11）WykaziStOtnychpozyc」lCZynnyChlb－ernyChrOZiICZehmiedzyokresowych



漢
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8

1

8

8

8

1

8

8
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8
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UczelniaposiadanakoniecrokuczynnerozIiczeniamiedzyokresowe－

kretkoterminowe－naktdreskIadajasleprZedpiatynaprenumerateczasopiSm，

przedpIatynawyjazdysiuZboweorazopねconezgoryzarok2010ubezpieCZenia．

Nakoniec2009「．UczeiniaposiadaIaroziiczeniamiedzyokresoweprzychodew，

naktereskiadaIysie：

rozliczeniadIugoterminowewkwocie3．076．649，61PLN

rozliczeniakretkoterminowewkwocie3．291．555，83PLN

NaroziiCZeniadルgotermlnOWeSkIadaJa＿Sie

PraWOWieCZyStegOuZytkowamagruntOw

amortyzacJa

laparaturaKBN／

amortyzacJaWyPOSaZenia

OtrZymaneSrodkInareaiiZaC」eZakupowsrodkdw

trwalychIinWeStyCy」yCh

amortyzac」aSamOChodulFiatDucato／

SrOdkityt ZreaiIZOWaniaPrZeWOddwdoktorskiCh

KretkotermlnOWerOZiiCZeniamiedzyokresoweobeJmuJa

dotacJeMKiDNnastyczen2010r

nierOZllCZOnedotacJenabadaniaWIasneiStatutowe

dotac」enaWykonanieZadahwroku2010

SrOdkIPrZenieSl0neZWPIatzastudianieStaCJOnarne

isemest「200912010

SrOdkIPrZenleSIOneZWPIatzastudladoktoranckie

SrOdkIPrZenIeSiOneZWPIatzastudIaPOdypiomowe

SrOdkinareaiiZaCJeP「0」ektbwun岬yCh

inne（POWtdrki，OPIatyzastudiaCudzozIemCOW，

nagrOdykonkursowe）

PLN937748，60

PLN289173，08

PLN761954130

PLNl OO5229128

PLN68025，35

PLN14519100

PLN874000，00

PLN314227，96

PLN307712．42

PLN678688．27

PLN250245，40

PLNlO7991，89

PLN139741106

PLN618948183

12）WykazgrupzobowiaZahzabezpieCZOnyChnamaJalkuJednostk主

Akademianiep°Siadazobowiazahtegotypu・

13）ZobowlaZaniaWarunkowe，WtymrdwnieZudzieloneprzezJednostkegwarancJeiPOreCZenla

takzeweksiowe，

AkademianieposiadazobowiaZahwarunkowych・

1）Strukturarzeczowa（rodzaJedziaIalnoSci）IterytOrlaIna（kra」．eksport）prZyChoddwnettO

zesprzedazyproduktew，tOWarbw，materlaidw

AkademiaprowadzidziaialnoSCtyIkowkraju・

2）WySOkoSeiWyjaSnIeniePrZyCZynOdpiSdwaktuaIIZuJaCyChSrodkitrWa†e，

Akademianiedok°nyWalatakichaktuaiizac川

3）wySOkoScodpISdwaktuaI－ZujaCyChwartoSezapasdw．

Akademjanjedokonywaiawroku2009takichodpisdw・

4）lnformacJeOPrZyChodach、kosztachlWynlkachdzlaIainoSciZanieChaneJWrOkuobrotowym

iubprzewldziane」dozanIeChanIaWrOkunastくiPnym，

AkademianiezaniechaIaZadnegorodzajudziaiaInoScianinieprzewidujetego

dziaianiawprzyszIoSci・

5）rozIICZenieg†dwnychpozycIIrdznIaCyChpodstaweopodatkowaniaPOdatklemdochodowym

odosebprawnychodwynikufInaSOWegO（ZySku，Straty）brutto，

Akademiajestzw°inionazpodatkudochodowegoodosebprawnych・Piacijedhak



p°datekodwydatkew，ktereniezostaJyuznanezakosztyuzyskaniaprzychodew

WSwietIeprzepiSdwustawyopodatkud°chodowymodosebprawnych，Dowydatk6W

tychzaiiczono：

Odszk°dowanieWyPlaconetyt wyrokusadowego

OdsetkiZaPlaconetyt nieterminowej sklZUS

likwidacJaSrodkatnNalego

kosztutrzymaniaSyStemuVTLS

kosztyWspOwはsnoScI

WydatkirePreZentaCyJne

NagrodyRektoraASP

Razem

111．113，10PLN

434，99PLN

5．476，35PLN

889，49PLN

2．725，24PLN

45．869，90PLN

6．000，00PLN

172．509，07PLN

6）wprzyPadkuJednostekiktdtesporzadzaJaraChunekzyskewiStratWWarlanCiekaikuiacyJnym

daneokosztachwytworzeniaPrOduktdwnawlasnepotrzebyorazokosztachrodzaJOWyCh，

AkademiaprzyjeJapordwnawczywariantprezentacjirachunkuzyskdwistrat“

7）kosztwytworzenlaSrodkdwtrwalychwbudowie，WtymOdsetkiOraZSkapitaIiZOWane

rdznlCekursoweodzobowiaZahzaclagnietyChwceIuiChsfinanSOWania，

AkademianiewytwarzaiatakichSrodkew・

8）pOnieslOneWOStatnImrOkuipianowanenanastepnyrOknakIadynaniefinansoweaktywat…ale

odrebnienalezywykazacponieSiOneiPianowanenakねdynaochroneSrodowiSka，

Wroku2009AkademiaponiosJahakAadynaniefinansoweaktywatrwaiewwysokoSci：

NieznanaieStjeszczewysokoSepianoloWanych nakねdewwr°ku2010・

Akademianiedokonaねnakiad6wnaochroneSrodowiska．

9）InformaqeozyskachiStrataChnadzwycza」nyCh，ZPOdzIalemnaiosowelPOZOStale，

AkademianieponiosJawroku2009zyskewistratnadzwyczajnych－

10）PodatekdochodowyodwynlkunaoperacJaChnadzwyczaJnyCh；

AkademianieosIagneねWynikunaoperacjachnadzwyczaJnych“

2a）DiapozycJibiiansuiraChunkuzyskdwistrat〉WyraZOnyChwwaiutachobcych－kursyprzyJetedo

iChwyceny，

NIEDOTYCZY，

Ob」aSnienlaStrukturySrodkOwpie…eZnyChprzyJetyChdorachunkuprZePArwOwplenIeZnyCh・aWP「ZyPadku

gdyrachunekprzepbrwbwpIenieZnyChsporzadzany」eStmetOdabezpoSrednIadnla・dodatkowonaIezy

przedstawiCuzgodmeniePrZePyWbwpie…eZnyChnettozdzlalainoScI°PeraCyJnej－SPOrZadzone

metodapoSredn胤WPrZyPadkurbzn－CPOmIedzyzmianamiStanu…ekterychpozycJiWbiiansieOraZ

orazzmianamitychsamychpozycii，WykazanymiWraChunkuprZePIywewpienieZnyChnaieZy

WyJaSniCIChprzyczyny，

AkademiasporzadziねrachunekprzepA／WdwpienieかychmetodapoSrednia・

ZmianywstanachwykazanewrachunkuprzepiywewpienieZnychwynikajazestanew

poczatkowchikohc。Wychbiiansui

InformacJeO

l）charakterzeiCeiugospodarczymzawaRychprzezjednostkeumdwnleuWZgIedniOnyChwbiiansie

wzakreslenieZbednymdoocenywpIywunasytuac」emaJatkowa，f－nanSOWa一周γnikfInanSOWy

lednostki．

NIEDOTYCZY．

2）lStOtnyChtransakcjaCh（WraZZkwotami）zawahychprzez」ednostkenainnyChwa…kachnlZrynkowe

zestronamlPOWiaZanymi．PrZeZktOrerOZumieSieJednostklPOWlaZaneOraZ

a）osobe．ktOra」eStCZIonkiemOrganuZarZadzaJaPeg0．nadzoruJaPegOIubadmlnIStruJaCegOJednostki　4



1

1

S

i
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l
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1

1

1

1

1

1

1

1
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1

m

m

iubJednostkiZniaPOWIaZane」iub

b）osobe，ktOraIeStmaIzonkiemIubosobafaktyczniePOZOSta」aCaWeWSPOinympozyciU．krewnym

iubpowinOWatymdodrugiegOStOPnia－PrZySPOSObiOnymiubprzysposabiaJaCym，OSObazwiaZana

ZtytuluopIekIiubkurateiiWStOSunkudoktOreJkoiwiekzosobbedacychczIonkamIOrganuZarZadza」aCegOl

nadzoruJaCegOIubadminiStrUJaCegOJednostkIiubJednostkIZniaPOWiaZane」iub

C）lednostkekontrOiowana，WSPdIkontroIowanaiubInna」ednostkelnaktOraznaczacywpIywwywiera

iubposiadawnIeJZnaCZaC年目oScgIosow，bezpoSrednIOIubpoSredni00SObalOktOre」mOWaW冊aib，lub

d）JednostkereaIIZuJaCaPrOgramSwIadczenpracowniCZyChpookresieZatrudnIenia，SkierOWany

dopracowmkdwJednostkiiublnneJJednostkLbedace月ednostkapowiaZanaWStOSunkudote月ednostkil

WraZZinformacJamiOkreSIajaCymiCharaktertychtransakcJl

InformacJedotyczaceposzczeg0lnychtransakc」ImOgabyCzgrupowanewedIugiChrodzaJu，

ZWyJatkiemPrZyPadku，gdyinformacJenatematPOSZCZegOinychtransakc」iSanieZbednedia

ZrOZumieniaiChwpIywunasytuacJemalatkowa，finanSOWaiWynikflnanSOWy」ednostki，

NIEZAWiERANOTEGOTYPU TRANSAKCJi．

3）przecLetnymWrOkuobrotowymzatrudnien町ZPOdziaIemnagrupyzawodowe

PracowniCyumySIowi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351os6b

PracowniCynaStanOWiSkachrobotniCZyCh　　　　　　　　　　　　　　　　　37eSeb

PracowniCyZa血dnienIPOZagraniCamlkraJu

Uczn10WIe

PracowniCynaurIopachwychowawczychlubbezpIatnych los°ba

OGOLEM：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3890Sdb

4）wynagrOdzenIaChlIacznieZWynagrOdzeniemZZySku，ktdrenIePOdiegaJakonsoIidacJI，Wtym

WChodzacymwskIadorgandwzarzadzaJaCyChInadzoruJaCyChspoIekhandiowych（diakazdeJ

grupyosobno）．

NiE DOTYCZY．

5）pozyczkachISWIadczeniaChopodobnymcharakterze，udzieionychosobom，WChodzacymcymwskIad

Organ（）wzarzadzaJaCyChlnadzorujaCyChIubadminIStryJaCyChspdIekhandiowych（diakazde」

grupyosobno），ZeWSkazaniemWarunkowoprocentowaniaitermInUSPIaty

NiE DOTYCZY．

6）wynagrodzeniubiegIegorewIdenta血bpodmiOtuuPraWniOnegOdobadaniaSPraWOZdarl

fInanSOWyCh，WyPIaconymiubnaleznymzarokob「otowy．0drebnieZa

a）°bowlaZkowebadanierOCZnegOSPraWOZdaniafinanSOWegO

kw°ta4．800，－PLN＋22％VAT

iaczniebrutto5i856，－PLN

b）inneuSIugiPOSwiadczaJaCe

NIE DOTYCZY

C）uslugIdoradztwapodatkowego，

NIE DOTYCZY．

d）pozostaIeusIugI．

NIE DOTYCZY．

1）informac」eOZnaCZaCyChzdarzenlaChdotyczacychiatubiegIych同府ychwsprawozdaniu

finanSOWymrOkuobrotoweg01WtymOrOdzaJuPOPehl0negObIeduorazkwociekorekty一

丁akleZdaIZerlIanjewystapilyi

2）InformacJeOZnaCZaCyChwydarzeniaChJak－enaStapilypodniubilansowymymlanleuWZgIednIOnyCh

WSPraWOZdaniufinanSOWym，

TakIeZdarzenianiewystapily．

3）przedstawIeniedokonanychwrokuobrotowymzmianZaSad（POiitykIraChunkowosci），WtwtymmetOd

WyCenyOraZSPOSObusporzadzaniaSPraWOZdanIafInanSOWegO，JeZei－WyWieraJaOneiStOtnywpIyw

nasytuac」emaIatkowaIWynlkfinanSOWyJednostkiliChprzyczynyiSPOWOdowanazmlanamikwote

WymkufinanSOWeg00raZZmianWkapitaie（funduszu）Wはsnym，

NiebyIozmlanWmetodz－eSpOrZadzaniasprawozdaniafinansowego・

5



4）lnformacJeIiCZbowezapewnIaJaCePOrewnywalnoSCdanychsprawozdanlafinanSOWegOZarOk

POPrZednlZeSPraWOZdaniemZarOkobrotowy

PorewnywalnoSezostaねZachowanabezdldokonywaniakorektwbiiansieotwarcia2009roku．

1）informacJeOWSPblnychprzedsieWZieciaCh，ktbremePOdiegaJakonsolldacJi，

NIE DOTYCZY．

2）informac」eOtranSakcJaChzJednostkamiPOWIaZanymi，

NIEDOTYCZY．

3）wykazspblek（nazwa，Siedziba），Wktdrych」ednostkaposIadaconaImmej20％udzIa伯wwkapItaie

iubogoIne川CZbIegiosbwworganieStanOWiaCymSPdlkl，WykaztenpowinlenZaWieraetakzeInformacJe

°PrOCenCieudzialewiStOPnIuudziaIuwzarzadzaniuOraZOZySkuiubstracienettOtyChspOlek

ZaOStatni「Okobrotowy，

NIE DOTYCZY．

4）」eZeiiJednostkanieSPOrZadzaskonsoiidowanegosprawozdanIafianSOWegO

korZyStaJaCZeZWOinienIaIubwylaczeh，

NIE DOTYCZY．

WprzypadkusprawozdaniafInanSOWegO、SPOrZadzonegozaok「es，WCIaguktbregonastapilo

POIaczenie

NiE DOTYCZY，

WprzypadkuwystapienlaniePeWnOSci．COdomoziiWOSclkontynuowaniadzIaLaInoScI，OPIS

tychnIePeWnOSciOraZStWierdzenIe，ZetakaniePeWnOScwystepuJeOraZWSkazanie．CZySPraWOZdanie

fInanSOWeZaWIerakorektyztymzwiaZane，informacJaPOWInnaZaWIeraerOwnieZOPiSPOdeJmOWanyCh

badZplanowanychprzezJednostkedziaIah，maj印yChnaceiueiiminaCJeniePeWnOSci，

NiewystepujenIePeWnoSC，cOdomoZliwoScikontynuowaniadziaJainoSci・

Wprzypadku，gdyinneinformacJe．niZWymieniOnePOWyZe」，mOgiybywIStOtnysposbbwpiynaC

naocenesytuac」ima」atkowe」，fInanSOWeJOraZWynikfinanSOWyJednostkI，naiezyuJaWnIeteinformacJe

NiewystepuJainf°rmacjeinne，nizwymieni°nepoWyZej・

KrakOw．dnIa29marCa2010r

Kwestor

DanutaBaniOWSka

Rektor

PrOfAdamWsiOlkowskI
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AkademiaSztukPieknychim Ja［aMateJki

A．cZESCOGeLNA．

1・　Daneidentyfikujacebadanajednostke，

1°1°　Nazwa：AkademiaSztukPieknychim・JanaMatejki（ZWanardwnieZwdaiszejczeSci

Rapom“bada［ajed［OStka’’言‘Akademia’’iub“ASP与

1・2・Adressiedziby：31－157Krakdw，Pl．JanaMatejki13．

1・3“FunduszpodstawowybadanejjedhOStki：

Nadzieh31i12・2009rifundusz podstawow）＝NynOSil20317948，85zL Wokresie

POdiegaJaCymbada［iunastapiIojegozwiekszenieo2592610，16zIizmniejszenie

Okwotel128680，76zi．

1，4．　PrzedmiotdziaiaInoSci：

PIZedmiotemdziaiai［OScibada［ejjed［OStkijest：

－　ksztalce［ieiWyChowaniestudentbw，

－　PrOWadze［iebadah［aukowych，

－　doksztaica［iekadrynaukoweJWZakresiekuituryisztuki．

1°5°　Skiadosobowykierownictwabadanejjednostki（imiona，naZWjskaifunkcjeoraz

Zmianywtym zakresie jich datyw badanym roku obrotowym oraz do dnia

Zakohczehiabadania）：

Osobamiupowa2両0［ymidorepreze［taCjibad ��觀岬VH�ﾔ�7Fｶ�'末��b�

mieiNazwisko 波V豸6ｦ��

Prof．AdamWsioIkowski �&VｷF�"�

mgri［Z．AdamOleszko 噺��6ﾆW'｢�

mgrDa剛taBa［iowska 物�ﾄ6�ｶ��ﾔ6妨'ｦ��ﾄｷvW7F�"�

2．　PodstawaprawnadziaiaInoScibadanejjednostki．

2．1，Aktzawiazania：

Badanajed［OStkazostaIapowola［aW1818roku，najpieMPOdpatr0［alemUniwersytetu

JagieIiohskiegojakoSzkoねMaiarstwa，RzeZbyiRysu［kuaodroku1900uzyskaはstatus

AkademiiSztukPieknych．

Akademia Sztuk Pieknychim．Ja［a Matejkiw KrakowieJeSt akademickauczeima

Publiczna dzia廟的na POdstawie ustawy z dnia27iipca2005roku－。Prawo

OSZk0回ctwiewyZszym’i（Dz．U．Nr164，POZ1365，ZPeZniejszymizmianami），OraZ

WOParCiuo：

・RozporzadzenieRadyM面strOwzdniallsierPnia1950ri，（DziUiNr39，POZi

355）wsprawieutworzeniaAkademiiSztukPlastycznychwKrakowiei

Strona3

KanceIariaBiegiychRewIdentbw

A】DYTOR，SpbIkazo．0．

NrKiBR459



●　Uchwalenr494RadyMinistrOwzdnia20grudnia1957r・WSPraWiezmiany

nazwyAkademiiSztukPIastycznyChwKrakowjena”AkademiaSztukPieknych

WKrakowie”．

●　RozporzadzenieRadyM面strOwzdnia28wrzeSnia1979「・WSPraWienada［ia

AkademiiSztukPieknychwKrakowieimieniaJanaMatejki，（Dz．U．Nr23，POZ．

136）．

2“2“Rejestracjapodatkowaistatystyczna：

1〉　　numerewidencyjhyNIP：　　　675°00°07°570

Decy垂WSPraWje nadania間meruidentyfikacyj［egO NIP zostalawyda［a W d［iu

22．02．1994「．

2）　numerstatystycznyREGON：　POOO275783

ZaSwiadcze［ieommeiZeidentPkacyjnymREGONzostaJowyda［eWdniu12．08．2005r．

3，lnformacJe o SpraWoZdaniu finansowym badanej jednostki za poprzedni rok

obrotowy，

Sprawozdaniefina［SOWeZarOkobrotowy2008：

1）　byめbadanepIZeZPOdmiotupraw［io［y，dzia伺acypoddrma：

Ka［CeiariaBieglychRewidentdwAUDYTORSpOlkazo．0．ZSiedzibawKrakowie

przyuI．Mazowieckiej44／2iuzyskaioop面ebezzastrzeZeh，

2）　zostaIozatwierdzoneprZeZSenatASPwKrakowiewd血29・05i2009r・Wformie

Uchwa小

3〉　　zostat00gIoszonewMo［itorzePoiskimBNr1726zdnia24wrzeSnia2009「．，

4）　zostalo przesla［e do orgam PrOWadzacego wykaz uczeI［iahystycz［yCh ql

M面sterstwa KulturyiDziedzictwa Narodowego－Depahame［t Szko面ctwa

Ahystycz［egOWdniu12iO6i2009ri，

5）　zostaloprzekaza［edoMalopoIskiegoUiZeduSkarbowegowd血12iO6・2009ri

4．　Daneidentytikujacezbadanesprawozdaniemansowe

Nazbadanerocznesprawozdaniefinansoweskladasle：

WprOWadzeniedosprawozdaniafinanSoWego，

biianSSPOrZadzonynadzieh31i12i2009r・iktC町POStrOnieaktywdwiPaSyWOW

Zamykasiesuma30343195，24Zら

KanceiarIaBieg巾ChRewIdentbw

AUDYTOR，Sp（握azoo

NrKiBR459



AkademiaSztukPieknychim Ja［aMateJki

rachunekzyskdwistrat zarokobrotowyodOl・01・2009「．do31．12．2009r．

WykazuJaCyZySk［edowwysokoSci179550，49zL

ZeStaWienie zmian w kapitale（funduszu〉wJasnym za rok obrotowy

OdOliOl・2009r・do31i12i2009「・WykazuJaCeWZrOStkapita山Wねsnegookwote

1519665，44Zら

rachunek prze函Wew piepieZnych za rok obrotowy od OliOl・2009「・

do　31・12i2009　ri，WykazuJaCy ZWiekszenie sta…　SrodkOw piencZnych

Okwotel153231，92Zら

dodatkoweinformacjeioBjaSnienia．

5°　　Daneidentyfikujacepodmiotuprawnionyibiegiegorewidentaprzeprowadzajacego

WJegOimieniu badaniesprawozdaniafinansowego，

5，1，Nazwa：KanceiariaBiegiychRewide［tdwAUDYTORSpt順azo．0．

5，2，Adressiedziby：30－019KrakOw，uI．Mazowiecka44／2

5，3，WpisdoreJeStruSadowego：

KanceIariaBjeg母ChRewidentOwAUDYTORSpbMtaZO．0．jestwpisanadoKraiowego

Rejestru Sadowego－Rejestru Przedsiebiorcdw－POd［umerem KRS：0000174219，

prowadzo［egOPrZeZSadRか［OWydiaKrakowa－SrOdmieSciawKrakowie，XIWydzial

GospodarczyKrajowegoRejestruSadowegozsiedzibawKrakowie，uiiPrzyRo［dzie7．

5，4，WpisnaIiSciepodmiotewuprawnionychdobadaniasprawozda掴nansowych：

Ka［CeIariaBieg母ChRewidentOwAUDYTORSpblkazo・0工estwpisanapod［umerem

459　naIiste podmiotdw uprawnionyCh do badania sprawozdah1回ansowych，

napodstawieUchwaIynrll／55／95KrajowejRadyBiegNchRewidentOw zd［ia24maia

1995r．opubIikowanejwBiuIetynieNr22zsierp［ia1995「・KrajowejlzbyBieg母Ch

RewidentOw．

5．4，DaneidentyfjkujacebiegJegorewidentabadajacegosprawozdaniemansowe：

mgrZbignIeWFraczek－bieglyrewidentnrewidencyj［yKIBR898／1676，

ZWanyWdalszejczeScirapohuiibieg母m”・



Ja［aMatqki

6“　OSwiadczeniajdostepnoSedanych，

6・1“KancelariaBieglychRewidentewAUDYTORSpe．kazo“〇・ZSiedzibawKrakowie

OSwiadcza，ZeWypeJniaustawowezasadybezstronnoSciiniezaleZnoScjokreSlone

Walt・56，uSt14ustawyzdnia7maja2009r．O biegiych rewidentachiich

SamorZadzie・pOdmiotachuprawnionychdobadaniasprawozdahfinansowychoraz

onadzorzepubijcznym（Dz．U．Nr77，poZ，649），

6“2“Biegly oSwiadcza，ZewypelniaustawowewarunkidowyraZeniabezstronnei

niezaieZneJopl…10prZedstawionymmudozbadaniasprawozdaniufinansowym，

okreSlonewa五56，uSt・3wymienioneJWyZeJuStaWy・

KancelarIaBiegIychRewidentew

AUDYTOR．SpdIkazo．0．

NrK旧R459



AkademIaSztukPieknyChimJanaMaCJkl　　　　　　　　＿

ANALiZASYTJAcJIMAJATKOWEJIEKONOMicZN0°FINANSOWEJBADANEJ

JEDNOSTKl．

Wykaz wezIowych wskaZnikew・Obijczonych na podstawie wybranych danych

finansowychisprawozdahfinansowych，charakteryz”Jacychwsposebsyntetyczny

dziaialnoSe badanej jedhoStkiijej wyn時rentownoSe oraz sytuacje majatkowa

ifinansowa，

Lp． 疲�ｧv�w6ｶ�*末ｶ���6�6V&�(�f7ｦV鞏r�j”m， �)|�&ﾗF��

／2009 �����#����2007 

1 ���"�3 釘�／5 田��

1． �7Vﾖ�&末��6���Z† �3�3C3�店�3#B�27700810，17 �#SS#�3�h�3ッ�

2． 婦匁霧f匁��6�匁Y����ZI ��s鉄S��3C��123814，45 ���c�38�3C��

3． 噺��友���鉾V襾W7ｨ�ｧt��6迺�ZI �#�C都C祷�33B�18977833，90 ��s#�#c3H�3�"�

4． 噺��友�ｨ�鉾V襾W7ｨ�ｧ��7F�v���ZI �#�3�s鼎��3コ�18854019，45 ��s�ゴs���3C"�

3． �&V蹤��6Vｶ��友�郵�鉾V襾W7ｧX�ｧv�6觀v����$��｢�w匁霧プ�$�4�觝4膚ﾄ��韆F��ﾚ餽跏GW7､葉��6迺�％ ���3モ�0，65 ���3c"�

6． �&V蹤�踞6Vﾖ�ｦ�FｷX��$���"�xﾊFﾖ��6�匁Y4膚ﾄ��ｸ枋雲ﾆVﾒ�％ ���3S��0，45 ���3C"�

7． ��'ｧ�6�G匁WGF�W7�'ｦVF�ﾅﾇ��&�VｷFWv�&�｢�F��&Wv蒙�FW&��妨r�ZI �33#鼎鼎h�3�"�29686048，06 �#c塔cCc��3s"�

8． 婦6ｶ�黐ｷ�蘭跏�66棉7F��譁���.EyYd�$微D�T�&ﾆVﾘ�遖�&����譁�ｴ微Fｶ�W&ﾖ���vR�ZIIzl ���33r�0，79 ���3sB�

9． 婦6ｶ�昧鵡�蘭諞�66薄�7F��譁��,�ﾇ耀��ｶ$��ｸ��T�o�ﾘ�ﾅｦW��X�遖�&��ｦ�譁�ｴ微Fｶ��妨&ﾖ匁�R�ZIIzI ���33r�0，79 ���3sB�

10． 婦6ｶ�ｦ譁ｷ�ﾇ��6�69�ﾇ7F��譁��也vW8ｻ坊ｴ幽�ｧFｶ�Vﾖ�vX�螟�&���ｦV譁�ｴ估ﾃ�FVﾖ匁�R�ZIIzI ���3コ�0，37 ���33��

KanceIariaBlegIychRewidentdw

AUDYTOR，SpOtkazo．0．

NrKIBR459
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Akadem－aSzlukPieknychimJanaMatgkI　　　　＿

2・　CharakterystykadziaialnoScibadanejjedhoStkiijeJWynikufinarlSOWego，

Lpr 婦�5､5ｦVsi{ﾆ坊譁R�j．m，／ �&��踐'&����

2009／ �*ﾓ#����2007 

1、 �"�3 釘�5 塗���

1． ��'ｧ�6�G率Gｦ����匁�66萌芳�ｷG�7ｦ覽���&ﾆVﾘ�5wG木�b�tys．zl �3#S���3R�29131，9 �#cCSh�Cb�

dotaqazbudZetu 仞�､��28855，0 �#Ss���CB�23437，3 

（河atyzazajecia dydaktyczne 宥�8�G､��2120，2 �#�#h�3��1700．4 

POZOStaIe 宥�8�G､��1534，3 ��#塗�3B�1318，9 

2． ��'ｧ�6�G率Gｦ��ﾆ�匁�66�&�F�v7ｦV���F坊ﾘ�5wG木�b�tys．zI 都ベ�3��504，4 鉄���3b�

dotaqezbudZetu 宥�8�G､��722．8 鼎s#�2�501，6 

Srodki［areaijzaqep「QIektOw badawczych 仗�8�H4��65－0 �3��3B�0，0 

SPrZedaZpraciusIug badawczych 宥�8�Gｦﾂ�0．0 ���3r�0－0 

3． ��'ｧ�6�G匁WGF�W7�'ｦVF�ｧ��直ZI �333�x�C��29686，0 �#c塔h�ﾃB�

4． 噺�7ｧG萌ｦ����匁�66薮�W&�7岬覽｢�附Z－ �3#�3��C��30257，0 �#s3s(�Cb�

5． ����7F�妨�'ｧ�6�G薮�W&�7幡覲�Us．zl 都c��ﾃB�878．7 田ベ�Cb�

6． ����7F�坊ｶ�7ｧG薮�W&�7薄覲�tys．zl ���Ch�CR�21413 �##8�C��

7． ��'ｧ�6�G蒙��6�R�tys．zI �3��3��35．6 �3X�C��

8． 噺�7ｧG貿匁��ﾕ4�R�tys．zI ����3"�1，7 �(�3r�

9． 仏�6ｶ匁�Gｧw�7ｦ�ｦ覲�tys．zl ���3��0，0 ���3��

10． �7G&�G匁�Gｧw�7ｦ�ｦ覲�直Zi ���3��0．0 ���C��

11． 仏�6ｸ��7G&�F�''WH����吟Zl �#�(�ﾃB�127．3 �����3��

12， ����FVｶF�6�F���tys．zi �3(�3��3，5 �8�3��

13． 仏�6ｸ��7G&�F�觚GF��Vs．zI ��s��Cb�123，8 ���h�3��



－　　　　　　　　　AkademiaSz（ukPieknychimJanaMat卵　　－

3・　Wykazszczegeiowychwskahikew，obIiczonychnapodstawieszczeg6．0wychdanych，

charakteryzuJacychdzia閤hoSebadanejjednostki．

Lp． ��蚰�7ｦ7ｦVv几ﾆ坊譁R�／j．m． �&��'&����

2009 倅�#����、2007 

1 �"�3 釘�5 ��緝���

1． ��'ｦV6妨F��末7ｦ&�ｦ�ﾈﾆH�ﾖ柳逍6�vD坊ﾒ�OSOby �3モ�370 �3SR�

2． 婦匁�w&�ｦV譁�''WGF��直ZI �#�C�(�3b�19444，4 ��sc�3�"�

3． 婦��ﾖ�w$�ｦV譁�''Y4��ﾖ�ﾇｦ�G'VF����ﾖS���直Zllos 鉄X�3B�52．6 鼎��3b�

4． ��'ｦV6坊ﾖ�末7ｦ&�ｦ�ﾈﾆF譁��6��&�6�譁ｶGr���Vｶ��6��ﾆ��T5ｧ�6坊ﾆｦ�ｶ�FVﾖ�6ｶ�6��osoby �#c��257 �#CR�

5． 婦��ﾖ�w$�ｦX�ﾖ��''WGF��&��uv譁ｶWx�ﾖ�Vｶ��6��tys．zI ��cSS��3r�14910，7 ��3##C�r�

6． 婦��ﾖ�w$�ｦX�ﾖ��''Y4��&�4�譁ｴ���Vｶ��6���ﾖ�ﾇ�&�6��ﾖ霧��ﾖ�Vｶ�Vv��直Zilos 田��C��58．0 鉄H�3��

7． 犯�7ｦ&�7GVFV蹤Gv��Vﾒ�OSOby ��#���1214 ���湯�

8． 認��4��ｦ'VEｦWGV��Gｦ��ﾆ�匁�46G芳�ｷG�7ｨ�ﾖ��ps．zi �#ャSX�3��25709，4 �#3C3s�2�

9． 認��6ﾆ�ｦ'VEｦWGV��Gｦ��ﾆ�匁�6VG芳�ｷG�7ｦ���ﾖ���7GVFV蹤��tys．zI／OS �#8�3r�21，2 �#��32�

10． 噺�7ｧG要VD遊w$�ｦ�ｧR�Vs．Z† �3#����3��30257，0 �#s3s(�3b�

11． 噺�7ｧG要VD遊w&�ｦ�･V��ﾇ7GVFV蹤��tys．zI／os �#h�3��24，9 �#H�3��

12． ��'ｧ�6�G匁VﾇD�U5�%ｦVF�ｧ��&�VｷD��VS．Zi �333�x�3��29664，5 �#c都x�3b�

13． ��'ｧ�6�G匁WGF�W7�'ｦVF�ｧ��&�VｷFWvﾖﾗW2�F���X�ﾖ�Gｦ��ﾆ�ﾆ踞6VG芳�ｷG�7ｦ����要妨%5｣�(�ﾃ��｢�直ZI 鼎CS(�3��3955．1 �3SC��32�

14． ��'ｧ�6�G匁Y4沸U5�%ｦVF�ｧ���V�VｷFWvﾖ��52�F���V��Gｦ����匁�6VG芳�ｶﾇ�7ｦ����ﾂ�7GVFV蹤����Vﾔ要妨%5｣�8�繆�｢�tys．カIos �8�ﾃr�3．3 �8�3"�

15． 婦匁�w&�ｦV譁�''Y4����7F�ﾇ�6���V���v菷ｶ'r�吟ZI 鼎�#(�3��4533，7 鼎3ヨ�CR�

16． 沸�ﾈﾆF貳V譁V�T坊ﾗ���6ﾆ�蘭6��&���v譁ｶGr�OSOby ��#��113 �����

17． 婦匁�w$�ｦV譁�''WGF����7F�ﾇ�6��&�6�譁ｶGr���ﾇｦ�G'VF譁��ｶS�����7F�ﾇ�6��&��uv譁ｶGr��夫妨'7｣�T��h�｢�tys．zi／OS 鼎��3��40，1 �3��3��

KanceiarIaBiegIychRewidentbw

AUDYTOR，Spi順azoo

NrKiBR459



伽館山坤∩巾ImiJ肌用血判　　　　　　　　　＿

C．czESCszczEGeLOWA，

1・　OcenaprawidIowoScistosowanegosystemuksiegowoSci“

1ili Bada［a jed［OStka posiada aktuainazaMierdzona przez jej Kierow［ika，PISem［a

dokume［taCjeopisujacaprZyjeteprZeZ［iazasady（POiityke）rachunkowoSci．

1・2・KsiegirachunkoweotwahOPOPraWnie（ZaChowanozasadeformaIn卑agloSci）oraz

ZaPeW［ionokomplet［056iPOPraWnOSCdokonanychwnichzapISdwIichpowiaZa［ie

Zdokume［tamiorazsprawozdaniemfinansowym．

1i3i Dokume［ty ksiegowe odpowiadaja wymogom ustawy o rachunkowoScL zawieraia

StWierdzeniesprawdzeniaizakwaiifikowa［iadowodudouJeClaWksiegachrachu［kowych

PrZeZ WSkaza［ie miesiaCa OraZ SPOSObu uJeCia dowodu w ksiegach rachu［kowych

（dekretacia）0raZPOdpisosobyodpowiedziainejzatewskazania．

1．4．KsiegiraChunkoweprowadzo［eSaWSPOSdbrzetelny，bez唯dnyisprawdzainyoraz

ZaChodzizgodnoSemiedzyzapisamiko［t，da［ymidziemikaorazzestawieniaobrotOw

i saId．Metody zabezpieczenia dostepu do da［yChi systemuich przetwarzania

ZaPOmOcakomputerasazasadneIPraWidねwe・

1．5．Uzgodnionedanezksiagrachunkowychsaprzeniesio［ePOPraW［iedoposzczegoinych

WZOrewsprawozdania師ansowegoq．biia［Su，「aChunkuzyskbwistrat，ZeStaWieniazmia［

Wkapitale（fu［duszu）wlas［ym，raChunkuprzeplywOwpienieZnych・

1．6．Badana jed［OStka zachowata obow庫ek piZePrOWadzenia i［WentaryZaCJI

ZuWZgiednie［iemJeJCZeStOSc高庇edmiotuiterminui

RbZniceinwentaryzacyjnezosta母PraWidJowousta10neirozliczonewksiegachbada［egO

Okresu．I［We［taryZaqemOZnauznaCzapoprawna・

1．7．KsiegiraChunkowe．dokumentacjaksiegowa，ZatWierdzonesprawozda巾afinansoweoraz

dokumentacja opisuiaca pIZyjete zasady（POlityke〉rachunkowoSci przechowywane

ichronionesaprawidIowoprZeZOkresprzewidzianywustawieorachunkowoScii

Wynikiprzeprowadzonegodiapotrzebocenysprawozdaniamansowegowyrywkowego

badaniaksiagrachunkowychzbadanymsprawozdaniemmansowympozwalaJauZnae

ksiegiraChu［kowe za ogOi［ie spehi面ace warunek prawidiowoSci・inwentaryza魂

aktywOwi pasywow，PIZePrOWadzona w zakresie・terminachiz czestotliwoScla

przewidzianawustawieorachunkowoScimoZnauznaezapoprawna，aStWierdzone

rdZnicerozIiczonowksiegachrach…kowychbadanegOrOkui

KancelarlaBIeg巾ChRewidentOw

AUDYTOR，SpeIkazo．0．

NrKIBR459

BiegIyRewidentn「898

mgrZbigmeWFraczek



JanaMate湘

2°　DziaAaniesystemukontroliwewnetrzneI“

WbadanejjednostcesystemkontroiiwewnetrznqzorganizowanylWykonywanyieSt

WSPOSOb［aStePuJaCy：

1）　kontroia formai［airachunkowa przeprowadzanaleSt PrZeZ PraCOWnikdw

POdleglychKwestorowiASP，

2）　caioSCko［troliwASPzorganizowanajestwformiekontroIifunkcjonahej

iinstytucjonal［ej・Ko［trOiafu［kcjonaInasprawowa［ajestprzezpracow［ikOw

ZaJmuJaCychkierow［iczestanowiskaorazprzezpodIeg柄mjednostki

Orga［izacyJneWZakresieichkompetenqi．

Bada［iesystemukontroliwewnetrZnejbyioprzeprowadzonewtakimzakresie，Wjakim

W庫esleOnOZeSPraWOZda［iemmansowym．

3・　Wycenaaktywewipasyweworazustaleniewynikufinansowego・

3・1・Nadziehbiia［SOWybada［ajednostkaaktywaiPaSyWaWyceniねwsposdbnastepuJaCy：

1）　SrodkitMaie oraz wart050iniemateriaineiPraWne－Wedlug cen［abycia，

pom［CJSZOnyChoodpisyamohyza（湖［e，

2）　zapasymateria的W白OwarOwwyce［iasiewg rzeczywistychce［Zakupu，

3）　naIeZnoSci－WkwociewymaganejzapAaty，ZZaChowaniemostroZnoSci，

4）　Srodkipienie2ne－WedIugwartoScinominaInej，

5）　zobowiazania－WkwocIeWymaganeJZaPiaty，

6）　kap個y（fundusze）WねS［e－WWartOScinominal［ej，

7）　pozostaIeaktywaipasywa－WWahoSci［Omi［aineji

3．2．BadanajednostkawyceniklnadziehbiIansowyaktywaipasywawyraZonewwalutach

ObcychpoSrednimkursieustal0［ymdIadaneJWaiutyprzezNarodowyBankPoiskina

dzieh31．12．2009r．

3．3．Ustaleniewy［ikufi［anSOWegOnedo．

Badanajednostkasporzadziia rachunekzyskbwistratwwaria［CieporOwnawczym・

Stronall

KanceIarlaBIegIychRewidentew

AUDYTOR，SpOrkazoo

NrK旧R459



AkademIaSztukPieknychlm JanaMatqkI

3i4i WbadanymrokuobrotowymbadanajednostkaniedokonywaklZmianw prezentaqi

bilansuirachunkuzyskbwistrat．

CharakterystykaposzczegdlnychgrupbilahSujakte圭pozycjikszta叫acychwynjk

finansowyzarokobrotowytn〝aJaCyodOl，01．2009「，do31，12．2009「，

Charakterystyke poszczegdhych grup biiansujakteZpozycjiksztahujacych wy［jk

mansowypIZedstawionowpostacjnastepuiaCyChzestawiehtabelarycznych：

4．1．　B＝ans．

4．2．Rachunekzyskdwistrat．

KanceiariaBIeg母chRewidentew

AUDYTOR，SpeW（aZO．O

NrKiBR459

4



AkademiaSztukPleknychimJa［aMatejkl

Poz， 埠�5ｦ7､Tt�雕ﾄ雕ﾂ��5D�蒿�Eｩe��

31．12．2009「， �3��C�(�3#���(�B�

AKTYWA � ��

A， ��ｷG夫�G%v�ﾆR��#ccSC�c��3�r�25243828，00 

WartoScinjematerialneiprawne �18637，00 ��c3#h�3cR�

上 �'ｦV7ｦ�V�ｷG要�G'v�乏��#cc3SC3��3�r�25227501，35 

ii． 疲�剖ｦ��ｵ66蓬8ｶv�W&ﾖ匁�R����3���0，00 

V． 薄轅W7G�6坊H�'��W&ﾖ匁�R����3���0，00 

V． 認遊v�W&ﾖ匁�W$�末7ｦV譁�ﾖ坊Gｧ柳ｷ&W6�R����3���0，00 

B， ��ｷG要��'&��R��3cン�#x�3�r�2456982，17 

I． 沸���7�����3���3278，62 

1． 疲�乏�ZnoScikr6tkoterminowe ��3c�3c8�3モ�1274327，83 

ii． 也vW7Gf6坊ｷ&GFｶ�X�Vﾖ匁�R��##鉄c祷�3Sr�1142467，65 

V． 塙&GFｶ�W&ﾖ匁�W&�ﾆ�7ｦV譁�ﾖ坊Gｧf�&W6�R��#C�c8�3s"�36908，07 

Aktywarazem �30343195，24 �#ss������3�r�

PASYM＼ � ��

A， 噺���taJ（fundLISZIwねsny �#�C都C祷�33B�18977833，90 

Kap ��ﾈ�鉾V襾W7ｨ�ｧ��7F�x�ｵw��20317948，85 ��ャSC����3CR�

Ii． 疲�ﾆUｦ觚vｸ,ｶG匁�ｶ��友����7F�v���夫坊霧�6R����3���0，00 
uiemna） 

iI． 彪G｢�aN（akcje）wkISne（WieikoSCujemna） ���3���0，00 

V． 噺���aI（fundusz）zapasowy ���3���0，00 

V． 噺���ai（fundusz）zaktuaiizaciiwyceny ���3���0，00 

Vi． ����7F�ﾆVｶ��友���鉾V襾W7ｦX�ｧ&WｦW'x�ｵvR����3���0，00 

VIi． 仏�6ｸ��7G&�F��ｧｦﾆ�GV&坊t�6�����3���0，00 

V川． 仏g6ｸ��7G&�F��ｦ觚GF����s鉄S��3C��123814，45 

iX． 尾G��7立ｧ�6ｷV觚GF�6��wW$�V�'$��Vv�����3���0，00 
（Wie 霧�6WV坊ﾖ���｢�

B， 沸�&���ｦ�譁��&WｦW'w匁�ｦ�&���ｦ�譁��涛イSc店�3���8722976，27 

RezemNnaZObowiazania �685871，81 ���3���

I． 沸�&���ｦ�譁�H�&v�W&ﾖ匁�R����3Sc��3#��101322，26 

川 沸�&���ｦ�譁�ｷ#gFｶ�W&ﾖ匁�R��#cャ�Sx�3CR�3101196，27 
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AkademiaSztukPleknyChImJanaMa一掬　－

KompIetnoSe j poprawnoSe sporzadzenia wprowadzenia do sprawozdania

fjnansowego，dodatkoYVychinforma印io鴫nieh，ZeStaWjeniazmiahWkapitaie

（funduszu）wIasnymorazrachunkuprzepJywewpien庫nych，

5°1・Dane ZaWarte We WproWadzenju do sprawozdania oraz w dodatkowych

informacjachiobjaSnieniach．

Bada［a jednostka spoIZadziia poprawnieinformaqe dodatkowa，Obejmui的

WPrOWadzeniedosprawozda［iamansowegoorazdodatkoweinformacjeiobjaSnie［ia．

Danezawartewinforma印dodatkoweJSakompietne，rZetel［eIPOWiaZa［eZbiIansem，

rachmkiemzyskewistratorazksiegamirachunkowymi．

5“2“KompletnoSeipoprawn03°danychzawa巾Chwzestawieniuzmianwkapitale

（funduszu）wJasnym，

Bada［a jed［OStka sporzadziia poprawnie zestawienie zmian w kapitaie（funduszu）

Wねsnym・Zestawienietojestkomplet［eiJeStPOWlaZa［eZbiIansem，raChu［kiemzyskdwi

StratOraZksiegamirachmkowymi．

5，3，KompietnoSeipoprawnoSesporzadzeniarachunkupl’ZePJywewpienieかych．

Badanajednostkasporzadz胎PoprawnierachunekprzepJywbwpienieZnych．Rachunek

te［IeStkompletnyiJeStPOWiaZanyZbiiansem，raChu［kiemzyskdwistratorazksiegami

rachu［kowymi．

6，lnformaqeiustaIeniakohcowerapo血“

6．1．PodstawaprzeprOWadzeniabada［iabyIaumowazdnia13iOli2010r・Obadanieiocene

SPraWOZda［iafinansowego．

6．2．Bada［ieprzeprowadzonowsiedzibjebadanejjednostkiwdniachod15・03i2010rido

15．04．2010「．

6．3．NapodstawieprzeprowadzonegobadaniasprawozdaniamansowegobiegIystwierdza・

Zewjednostcebadanej niewystepuJaZagrOZeniacodomoZ”WoScikontynuowania

dzialaInoSciwrokunastepuJaCymPOrOkubada［ymi
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NrKIBR459
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7・Informacjekohcowe，
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