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OPiNiANIEZALEZNEGOBiEGLEGOREWiDENTA

DiaSENATUAKADEMliSZTUKPIEKNYCH

PrzeprowadziliSmybadanIeZakiCZOnegOSPraWOZdania flnanSOWegOJednostklAKADEMIA

SZTUKPIEKNYCHzsledzibaw31－157KrakOwIPiacJanaMate」ki13，naktereskIadasle

l）wprowadzenIedosprawozdanIafInanSOWegO，

2）blianssporzadzonynadzie1131122011rlktOrypostr0nieaktywOwIPaSyWdwzamykasieSuma

39707914，18zI，

3）rachunekzyskowIStratZarOkobrOtOWyOdOlO12011r do31122011rwykazuJaCyZySkne的W

WySOkosci　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336811，81zi，

4）zestawienie Zmian W kapItaIe（funduszu）wIasnym za rok obrotowy od OlO12011r d0

31122011r wykazuJaCeWZrOStkapitaIuwIasnegookwote　　　　　　　2．198．813，29zI，

5）rachunekprzepIywdwpIenieZnyChzarokobrotowyodOlO12011r d031122011r wykazu」aCy

WZ「OStStanuSrodkbwpienleZnyChokwote　　　　　　　　　　　　　　　878．876，34zI，

6）dodatkoweinformaqeiObIaSnienia

Za sporzadze…e ZgOdnego z obowiaZuJaCymlPrZePiSamiSPraWOZdania fInanSOWeg00raZ

SPraWOZdanlaZdzlaIainoSciOdpowIedziainyJeStRektorUczeini

Rektor UczeiniJeSt ZObowiaZany do zapewnien－a，aby sprawozdanie flnanSOWe SPeIniaIo

Wymagania PrZeWidzianeWuStaWIeZdnia29wrzeSnia1994r o rachunkowoSci（DzU z2009r Nr

152，POZ1223．zpdZn zm）1ZWaneJdaie」。uStaWaOraChunkowoSciii

Naszym zadaniem byIo zbadanielWyra之enie OPiniIO ZgOdnoscIZ Wymaga」aCymiZaStOSOWanla

ZaSadami（POiityka）rachunkowosci tegO SP「aWOZdama fInanSOWegO O「aZ CZy rZeteiniei」aSnO

PrZedstawiaOnO，WeWSZyStkIChiStOtnyChaspektach．sytuaqemaiatkowaifinanSOWa，」aktezwymk

finanSOWyJednostki OraZ O PraWidIowoscI kslag raChunkowych stanowiaCyCh podstawe」egO

SPOrZadzenia

BadanIeSPraWOZdaniafinanSOWegOPrZePrOWadzIiiSmystosowniedopostanowieh

l）rOZdziaIu7ustawyorachunkowoScI．

2）k「a」OWyChstandarddwrewiZ」lfinanSOWe」，WydanychprzezKralOWaRadeBIegIychRewldentdww

PClsce，

3）ustawazdnIa27iIPCa2005roku，．PrawCCSZkoiniCtWIeWyZSZym’’（DzU nr164，POZ1365

ZPbZnieJSZymIZmlanami）

BadanieSPraWOZdamafInanSOWegOZaPianowaiiSmyiPrZeP「OWadziiiSmywtakISPOSdb，aby

uzyskae rac」Onalna pewnoS。，POZWaia」aCa na WyraZenie OPinii O SPraWOZdaniu WszczegeinoSci

badanie ObeJmOWaIo sprawdzenie POPraWnOScI ZaStOSOWanyCh przezJednostke zasad（POIItykI）

「achunkowoScii ZnaCZaCyCh szacunkOw．sprawdzenie　－　WPrZeWaZajaCe」mIerZe W SPOSOb

l



WyryWkowy－dowodOwIZaPiSeWksiegOWyChiZktbrychwynkaJaiiCZbyi－nformaqezawartewspra－

WOZdaniufInanSOWymJakICaIoSclOWaOCeneSPraWOZdaniafinanSOWegO

UwaZamy・ZebadanledostarczyIowystarczaJaCeJPOdstawydowyrazenla OPlnii

NaszymzdanIem）Zbadanesprawozda…ef一nanSOWe，WeWSZyStkIChiStOtnyChaspektach

a）prZedstawIa rZeteimeIjasnoinformaqeiStOtne dla oceny sytuaq一maJatkoweiimansowq

Jednostkinadz－eh31122011「，」aktezJeJWynlkuf一nanSOWegOZarOkobr。tOWyOdOlO12011r

do31122011「，

b）zostaIosporzadzonezgodnieZWymagalaCym－ZaStOSOWaniaZaSadaml（POntyka）rachunkowoScI

OraZnaPOdstawiePraW－d！owoprowadzonychksiagraChunkowych，

C）ieSt Zgodne z wpANaJaCyml na treSe sprawozdania finanSoWegO PrZePISami PraWa

IPOStanoWIemamiStatutuUczeini

KiLICZoWybiegA／reWident

przeprowadzajacybadahie

Marian PaIka

NrwreJeStlZe2791

Krakew，dnia20．04，201210ku

Siedzibapodmiotuuprawnionego

dobadaniasprawozdalifinallSoWyCh

idataoplnIl

WimieniupodmiotuNr529
uprawniollegodobadania

SpraWoZdalifinansowych

FiRMAAUDYTORSKA

鵬蹴球鯖醐縛日露㊨船
31・3億続柄ilI．R細練0鵬締約87103

鳴i．I陶xO124227858
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A・CzeSeogdIna

lJednostkadz－aIanapodstawieStatutuuChwaionegowdniu29062006rzm－eniOnegOuChwa－a

SenatuZdnIa24kwletn－a2007r orazuchwaIaz1501・2008rJednostkezawiaZanOnaCZaS

nIeOkreSIony

2　PonadtoJednostkaposladanastepu」aCedokumentyiegaIiZuJaCeJeJdziaIainoSC

a）numeridentym（aCJiPOdatkoweJNIP675－00－07－570nadanywdmu1994－02－22r przez

iUrzadSkarbowyKrakOw－SrodmIeScle

b）…merIdentyflkacyJny Regon OOO275783　nadany w dniu　2009－01－09　przez Urzad

Statystycznyw Krakowie

3　Podstawowym przedmiOtem dziaialnoSciJednostki）WynikaRCym Ze StatutUI WPiSu

dowiaScIWegOreIeStruJeSt

－ksztaIcemeStudentdwwceiuiChprZygOtOWa…adosamodz－elneidzIaIainOScltWerczeJIPraCy

ZaWOdowe」，

－WyChowywanieStudentOWWPOCZuCiuOdpowIedzIaInoSciZaPahstwopoiskie．ZaumaCniame

ZaSaddemokraqIiPOSZanOWaniePraWCZ†owieka，

一PrOWadzenIedziaIaInoSciartyStyCZnej．badahnaukowychiPraCrOZWqOWyChorazSwIadczenie

usIugwtymzakresle，

－ksztalcenieIPrOmOWanlekadrnaukowych，

－uPOWSZeChnianIeiPOmnaZanieOSIagmee sztuki，naukiIkultury narodowei，Wtym POPrZeZ

gromadzemeludostepmanieZbiOrewmuzeaInych．bibiiOteCZnyChiinformacyJnyCh，

－ksztalcenleWCeIuzdobywaniaiuZuPeInianiaWiedzy，

－StWarZanieWarunkOWdorozwoJukuituryfiZyCZneJStudentbw．

－dziaIanienarZeCZSPOIecznoScli°kainychiregl0naInych

4．0rganyJednostklPrZedstawiaJaSienaStePuJacO

Rektorwkadencji2008－2012：　　　　　　　　　　　　PrOf AdamWsiOIkowskl

Prol’ektords．NaukiiSprawZagranicznych：　　　　　PrOf AntoniPorczak

Prorektords．Studenckich：　　　　　　　　　　　　　　　　drhab LukaszKonIeCZko

Kancierz mgrlnZ AdamOieszko

SENAT（KADENCJA2008－2012）skIada sie Z31czIonkdw oraz z5czlonkeW Z glosem

doradczym

5　KwestoremASPJeSt mgrDa…taBanioWSka

FlrmaAudytorska。iNTERFiN”sp zoo wKrakowIe
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6　Funduszewiasnekszta叫asIenaStePuJaCO

Zysknetto �33c����3���240713，44 

7　DiarealizaqiCeIOwwymIeniOnyChwpunkcie3JednostkazatrudnlalaSredniOWbadanymrOku

ObrOtOWym3980SdbiaWrOkupoprzednim3950Seb（POPrZeiICZenIunaPelneetaty）．

8　UchwaiaSenatunr63／2011zdnIa8122011r doobowlaZkowegowSwIetieart64ustawyo

rachunkowoScibadaniaSPraWOZdaniaf－nanSOWegOZarOkobrotowy－ZgOdnieZart66ustep4

uor－Wybrany zosta恒OdmiOtaudytorskiFirma AudytorskaiNTERFIN sp z oo z siedzlba

WKrakowie－　ui RadzikowskiegO　27／03　wpiSany POd　…merem　529　naliSte POdmIOtdw

uprawmOnyChprzezKraJOWaRadeBIegIychRewIdentOw

9　Nin廟SZe badanie，ZgOdnie Z umOWanr54lB／il11z dnia16122011r zawa崎WWykonaniu

uchwaIy zpunktu　8　przeprOWadzono w siedzibieJednostki W Okresie Od15032012r d0

20042012「

10Zardwno podmiOtaudytorSki，jakiPrZePrOWadzaJaCy badameWJegOlmiemu kIuczowy biegIy

rewident Marian PaIka（nrreJ2791）Oraz aplikant Dorota ZoIna bioraCy udziaiw badaniu

oSwIadczaJa，Ze pozostaJa meZaIezm Od badaneJJednostkI，WrOZumieniu art　56ust　3i4

ustawy zdma O7　maJa　2009r O biegIych rewIdentachiICh samorzadzie，POdmiOtaCh

uprawniOnychdobadamasprawozdahfinanSOWyChorazonadzorZePubIICZnym

13　Sprawozdanie flnanSOWe Za rOk poprzedzaJaCy bylo zbadane prZeZ P°dmlOt audytorski

Kanceiaria Biegiych RewIdentOwAUDYTOR Spelka z00．iotrzymaIQ QPinie bezzastrzezeh．

SprawozdanietOZOStaIozatwierdzoneprZeZSenatwdniu25maia2011r

Zysk bIIansowy UchwaiaSenatu nr12／2011zdma25maja2011rPrZeZnaCZOnO na fundusz

ZaSadniCZyUczeini

14ZatwierdzonesprawozdaniefInanSOWeZarOkpoprzedzaJaCybadanyzostalo

a）zgodnIeZart70ustawyorachunkowoScIOPubiikowanewMonit°rZePoIskimBnr1581

POZ8702zdma13092011r

C）stosownIe do art　27　ustawy z15021992r zIoZone w Urzedzie Skarbowym w dnIu

26052011r

Ksiegl raChunkowe za poprzedni rOk obrotowy zostaly zamkniete W SPOSdb wyiaczaJaCy

moziiWoSC dokonywame ZaPiSbw ksleg°WyCh w zblOraCh tworzacych zamkniete ksIegI

rachunkowe

FirmaAudytorska。INTERFiN”sp zoo wKrakowle
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15Zbadanesprawozdanlemansowezab－eZaCyrOkobrOtOWy，POdp－SanePrZeZRektoraiOSObe

SPOrZadzaJaCaiZgOdnieZart45ustawyorachunkowoScI，SkladasieZ

a）wprOWadzeniadosprawozdaniafinanSOWegO，

b）biIansu na dzieh　31122011r，　Z Suma aktywow i PaSyWbw

39．707．914，18zI

C）rachunku zyskewi Strat WykazuJaCegO Za rOk obrotowy wynik finanSOWy　－　ZySk

336．811，81zi

d）zestawleniaZmIanWkapItaIewIasnymzarOkobrotOWy，

e）rachunkuprzepIywewpienleZnyChzarokobrotowy，

f）dodatkowychinformaqiIobiaSnieh

16Zgodn－eZart67ustawyorach…kow。Sc－Jednostkaudostep…IabiegIemuprowadzoneksiegi

rachunkowei dokumenty stanowiace POdstawe－Ch sporzadzenia OraZ udzleilはInformaqi

niezbednychdowydaniaOPinIIbleglegorewIdentaobadanymsprawozdanIufinanS°Wym

NleWyStaPllyograniCZemaZakresubadama

17Ponadto kierOWnikJednostki，StOSOWme do art　67ustawy o rachunkowoScilZIoZyIw dacie

ZakohczenIabadania－PiSemneOSwIadczenledotyczacemin

a）kompietnoSci，PraWidlowoScii rZeteInoSciSPraWOZdania fInanSOWegO PrZedIozonego do

badaniaOraZuZuPe面aJaCegOSPraWOZdamazdzIalainoScI，

b）uJaWnIenia WInformaqi dodatkoweJ WSZeikiCh zobowIaZah koresponduiaCyCh z dniem

bliansowym．

C）nieZalStnIemainnychzdarzehgospodarczych，WPANaJaCyChiStOtnIenalnformaqeIIoSclOWe

lJakoSclOWeWynikaJaCeZeSPraWOZdaniafinanSoWeg0

18　NInIeJSZy raPOh zostaI　°PraCOWany PrZeZ bieglego rewIdenta na podstawle reWiZy」neJ

dokumentaqi rObocze」．WymaganeJ PrZeZ art　65　ust　6　ustawy o rachunkowoScI，Z

uwzgiedmenIem

a）stosownych prbb badawczych w zakresle WIarygodnoScii ZgOdnoScI，W tym POZyCJi

dominuJaCyChkwotow0．

b）pozl0muIStotnOSciuStaionegoprZeZbiegIegodIasprawozdanlafInanSOWegOi

C）zawodowego osadu prZeZ biegiego zgodnoSci ZdarZeh g°SPOdarczych z operaqamI

ksiegOWyml，

d）stanu rOZraCh…kdwztytu16wpodatkowychiiChzgodnoScIZdanymideklarowanymj przez

badanaJednostke，kterestanowltypodstawedoiChuIeClaWkslegaChrachunkowych

B．　　KluczowewieIkoScibezwzgiedneiwskaZnjkjwzgiedlleCharakteryzuJaceWynikbiiansowy

Jednostki oraz jej sytuacje majatkowai finansowa za rok　°brotowyi dwalata

poprzedZajace．

Wynik dzlaIainoScigOSPodarCZq．Zmlany raChunku zyskewiStrat，bIiansu oraz wskaZnikdw

finansowychcharakteryzu児tabeIeiWykresypodaneniZeI

FirmaAudytorska。INTERFIN”Sp zQc WKrak°Wie

i斗　4



AIuDEMIASZTUKPIEKNYCH－Rapo′tZbadanIaSplaWOZdan／amanSOWegO2a2011r

1・BiIansporewnawczy

Aktywa，danewtys，ZI：

Lp ��2011 �2010 �#����沸ﾖ����7F�躋�

kwota ��2�VGｦ��由�kwota ��2�VGｦ��由�hota ��2�VGｦ��由�i％ 冓％ 

201112010 �2011I2009 

1 �"�3 釘�s 澱�7 唐�9 ����11 ��"�

A ��ｸ�6�H�6�乏�35499，9 塔��3B�31205，7 涛��3��26654，1 塔x�3��4294，2 ���8�3��8845，9 ��38�3"�

i ��12，1 ���3��19．0 ���C��18，6 ���C��（6，9） 田8�3��（6，5） 田H�3��

ii ��35487，8 塔��3B�31184．8 塔��C��26635，4 塔x�C��4303，0 ���8�C��8852，4 ��38�3"�

iV． �� ��2，0 ���3�� ��（2，0） �� ��

B． ��ｷG要��&ﾖﾆ�R�4208，0 ����3b�3483，5 ����3��3689，1 ��(�3"�724，5 ��#��3��518，9 ���H�3��

ii ��1877，4 滴�3r�2072，1 塗�3��1369，4 滴�3R�（194．7） 涛��3b�508，0 ��3x�3��

川 ��2254，9 店�3r�1376，0 滴�3��2295．7 度�3b�878，9 ��c8�3��（40，8） 涛��3"�

iV． 蒙ﾆ��75，7 ���3"�35，4 ���3��24，1 ���3��40，3 �#�H�3��51，7 �3�H�3r�

A請ywarazem �39707．9 �����3��34689，2 �����3��30343，2 �����3��5018，7 ���H�3R�9364，7 ��3��3��

Pasywa，dalleWtyS．Zi：

Lp ���#�����#�����#������

kwota ��2�VGｦ��由�kwota ��2�VGｦ��由�kwota ��2�VH*��由�I％ �1％ 

2011I2010 �2011I2009 

1 �"��2�4 �2�4 迭�6 湯�10 ����12 

A． ���#SS���3��64，2 �#33���3"�67，2 �#�C度�3R�67．6 �#�嶋�3��109，4 鉄��(�3R�124，4 

i ���#S�c8�3"�63，4 �#3�c��3R�66．5 �#�3�x�3��67，0 �#��(�3r�109，1 鼎イX�32�123，〔 

Viii． 仏坊ｸ��7G&��e能° �33h�3��0．8 �#C��3r�0，7 ��s��3b�0，6 涛h�3��139，9 ��Sx�32�187，（ 

B． 沸�&���｢�ｦ�&�倬6��imZomγna ��C#�x�3��35，8 ���3ヨ�3��32，8 涛イX�Cr�32，4 �#����3��124，8 鼎3c(�3"�144．： 

i �&WｦW'w問�bowi鮮anla ��3嶋�3��3，5 �� 田ス�3��2，3 ��3嶋�3�� 都�(�3"�203，〔 

iI ��田X�3b�0，2 �#��3"�0，1 ���8�3b�0，3 �3h�3B�224，9 ���3��3��｢�63，3 

用 ���#����3R�7，4 鼎�店�C"�12，1 �#cヨ�3��8，9 ����#sh�3h�｢�69，6 �#3��3R�108，く 

IV． ��涛�#X�3��24，7 都�c8�3r�20，7 田3c��3"�21，0 �#cc(�3��137，2 �3CSx�3b�154，： 

pasyWaのZem 剴3都�x�3��100，0 �3Cc��3"�100，0 �3�3C8�3"�100，0 鉄����3r�114．5 涛3cH�3r�130．（ 

Zgodnie Z POWyZSZymIdanymiWynikaJaCymiZ biiansu ana粧ycznego na sytuaqeJednostkl

lStOtnleWかywaJanaStePuJaCeaSPekty

a）aktywatrwaIestanowla89，4％calegomaJatkuJednostki，

b）widocznyJeStWZrOStbilansoweJWartOScirZeCZOWyChaktywewtrwalych，ktdrywprzedzlaie3

iat（2009－2011）czymkwote8852，4tys zI

Aktuaina．narastaiaCaWartOSe umoIZenIaiakozuzycia tyChZe Srodkbwwynosi40，06％iCh

WartOScIpOCZatkoweJ．

C）wgrupiemaJatkuobrOtOWeg00dnotowanowzrost0724，5tys zi（20，8％dorOku2010），ktery

ObeJmuJe9－6wnIeinWeStyqekrdtkotermInOWe，

d）wystapiIwzrostslanu SrodkbwplemeZnyCh na31122011「0878，9tys zIwstosunku do

rOkupoprzedniegO．

FirmaAudytorSka。INTERFiN”sp z00WKrakowIe
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AKADE舶ASZTUKPIElひい’帥－RafmZ的8両fb′一∞M輝男n2011r÷

e）wpasywachbiiansuuwagezwracawzrostkwotowywprzedziaie3iatfunduszywIasnych

0500215tys zI（24，4％）

W zwiaZku z powyzszym udzlaifunduszy wはSnyCh wflnanSOWaniu maJatkuJednostki

nadziehblIansowywynidsI64．2％wstosunkudoogeineJSumyaktywbw

f）OdnotowaCnalezywyJaWienieWbiia川ereZeIWmln naSwIadczenIaPraCOWniCZeWkw°Cie

1398，Otys zI

2・Rachullekzyskewistrat（Wtys，ZI）：

Lp ��201　　　　　　nok �2010　　　　　　rok �20Oe　　　　　　roiく � 

kwota ��2�VEｦ��由�kwota ��2�VGｦ��由�kwota ��2�VEｦ��由�1％ �1％ 

2011I2010 �201112009 

1 �"�3 釘�5 澱�7 唐�eilO �11i12 

A ��

1． ��37603，5 塔x�3��35361，9 涛X�3R�33294，9 涛x�3r�2241，6 ��4308，6 ��

2． ��36716，7 涛X�3r�36565，5 涛��3R�32818，1 涛h�3��161，2 �����CB�3898，7 �����3��

3． ��886，8 ��（1203．6） ��476．8 ��2090，4 ��都8�Cx�｢�409，9 ��ド�3��

B． ��

1， ��1100，1 �(�C��1625，8 滴�CB�761，4 �(�3"�（525，7） 田x�3r�338．7 ��CH�CR�

2． ��1657，7 滴�32�195，4 ���CR�1046，5 �8�3��1462，3 塔C��3B�611．2 ��S�B�

3． ��（537，6） ��1430．4 ��（285il〉 ��（1988，0） ���3��3��｢�（272，5） ��店�3b�

C． ��329．2 ��226，7 ��191，7 ��10215 ��CX�3"�1374 ��s��3r�

D． ��

1． ��40，0 ���C��34，5 ���3��30，8 ���3��5．5 ���X�3��9，2 ��#��3��

2． ��5，2 ���C��2，7 ���3��10，2 ���C��2．5 �����C��（5，0） 鉄��3��

3． ��3418 ��31．8 ��20，6 ��3．0 �����3R�14，2 ��c��C��

と． ��

1、 �� �� �� �� �� ��

21 �� �� �� �� �� ��

3、 �� �� �� �� �� ��

F． ��364．0 ��258，5 ��212，3 ��105，5 ��C��3��151，6 ��s��3B�

1． ��27，2 ��17．8 ��32，8 ��9．4 ��S(�3r�15．6） 塔(�3��

2． �� �� �� �� �� ��

G． ��27．2 ��17，8 ��3218 ��9．4 ��S(�3r�（5，6） 塔(�3��

336ia ��240．7 ��179，6 ��96，1 ��3��3��157．3 ��ベ�C��

Rachunek zyskewi Strat WSkazuie na OSIagnieCIe W rOku obrOtOWym dodatniegO Wynlku

flnansowego wynoszacego netto336，8tys zらPrZy CZym WyPraCOWany ZySk netto czynIW

StoSunkudo

－　Sumyaktywewogdlem－rentOWnOSCO，85％

FirmaAudytorSka．，iNTERFiN”sp z00WKrakowie
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AKADE〝IASZTUKPIEKNYCH‾R印飢zbtr78朋SFmWOZthmG存氾n50仰gO782些

－　PrZyChodowogOIem－rentOWnOSCnettoO、87％1

－　ZaangaZOWanegOkapItaIuwIasneg0－rentOWnOSCl。32％，

3・OmewienieanaiIZyWSkaZnikoweJ

3．1WskaZnikirentownoScj．

wetainik ��2011 �#����2009 

RentownoS‘lTlajatku（ROA） 店�ﾃ��procent ���3ス�2�0，69％ ���3S��2�

）：l ��&�6V蹌�0，87％ ���3cX�2�0，53％ 

RentownoS〔kapitaIuwIasnego（ROE） ��X�ﾃ#R�PrOCCnl ���33(�2�1．03％ ���3ヨ�2�

OsiagnゆywrokuobrOtOWymZySkpowoduJe，ZeWSZyStkieWSkaZnikiZatenOkresprzyJmu」a

WartOSCdodatniaiWykazuJatendencJeWZrOStOWaWStOSunkudorokupoprzedn－eg0

3・2WskaZnikip巾nnoScifinansowejprzedstawiajasienastepujaco：

WskaZnikipJymoScifinansowej 夫Tﾖ�ﾆ謾ﾒ�&Uｧ�坊8��迺�mierhiM �#����2010 �#����

Wskainikp旬…oScifinansowejistopnia ���C(�S(�C��krotnOet ���3S2�0，49 ���CSR�

1、0 宥&�蹂�X�R�0，52 ���CC��0，55 

mC ���C��ﾃ��C"�Mrolnost ���3#��0，19 ���33B�

PorOwnanie POWyZSZyCh wskaZn－kbwz pozadanym wskaznikiem PIynnoScibieZaCeilbedacym

reiacJa＿maJatkuobr0tOWegOdozobowiaZahkrbtkotel’minOWyCh－nieWSkazuJe naWyStePOWanie

WJednostce zakIOcehwterminOWymregUiowanIuWymagaInychzobowiaZah

3．3WskaZnikirotacjiprzedstawlaJaSienastepuJaCO：

PordwnameszybkoSciObrOtunaieznoSclamiWdniaCh（1dzieh）ZrotacJqZObowlaZanWdniaCh（5

dnI）wskazuJe naZaChowanle OPtymaInei rOwnowagIdni「OtaC川WOdnieSIeniu do naieZnoScii

ZObowiaZah

FirmaAudytorska，JNTERFiN’’sp z00WKrakowie
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AI∽DEMMSZTUKPIEKNYCH－Rapo′fzbadanlaSpraWOZdanIa励ansowegoza2011r

3・4－　　0mewieIliepozostalychwskaZnikdw．

3・4・1・WskaZnikidoanaIizypoziomeJlpiOnoWejbiiansu．

Wstepnaanalizabilansu 夫�ﾖ�匁夢�&�.F柳9$嵐�mlomik �#����2010 �#����

ZIotaregulabiiansowania 　　aktywatrWaIe �����ﾃ�S��procenl 塔��3#��2�88．13％ 塔��3CH�2�

40．60 ��&�6V蹌�189，52％ �#�X�CC��2�180，68％ 

ZlotaregLAaiirlarISoWanja 　　kapitaIobcy ��+"�����procem ��s��3C��2�204，61％ �#���3���2�

WaltoSCbiiansowajednostki ��lySヱl �#SS���3��23301，2 �#�C度�3R�

AktywaogeIem－ZObowiaZaniaogdIem 要YE�,ﾈ��vw&�6���

W przedzlaie31at nastapiI przyrost wartoScl bIIansowelJednostkI，CZyii aktywOw nett0

0dpowIadaJaCyCh wartoScI WnIeSiOnyChI WyP「aCOWanyCh kapitaleW Wねsnych，cO WPlywa

nastabiinoSCgospodarczaJednostki

4・ZdoinoSeJednostki do kontynuowania dziaialnoSci w roku nastepnym po badanym

（Wniezmieni°nymistotniezakresie），

UwzgIednlalaC WSkaZnikldokonanq anaiiZy ekonomiCZnO－fInanSOWeJ OraZ WynIkl badania

SPraWOZdama fInanSoWegOi ZdaTZeh gospodarCZyCh，iakie naStaPiiy po dniu biIansowym

StWlerdzasIe．ZeaktuaInasytuaqaJednostklWSkazuJenamOZiIWOSCkontynuacJidziaiainoSci

C．CzeSeszczegeJowa

l，OcenaprawidlowoScistosowanegosystemuksiegowoSci．

1，1．KsiegoW°SeJednostki・

KsIegCWoSe f…kqonuJe na POdstaw－e PrZyJetyCh przezJedn。Stke zasad zwanych”Poiltyka

RachunkowoSci”iZatWierdzonychprzezkle「OWmkaJednostkizmoca．0bowiaZuJaCaoddnia

lkwietnia2009r WopracowamutymuJetOWybranepIZeZJednostkeaitematywner°ZWiaZanial

WynIkaJaCeZartlOustawyorachunkowoScI．WtymreguIy，metOdyiPrOCedurydotyczace

a）wyceny prZyChodOw，rOZChodOwiStandw bIIansowych poszczegeinych pozycJlaktywbw

IPaSyWOw．rOwnleZ ZaSad szacowanはOdpISeW aktuaiiZuJaCyCh utrate wartoSci，badZieJ

PrZyrOSt．

b）inWentaryZaqiaktywOwiPaSyWbw，ZeSZCZegeinym akcentem nainWentaryZaqeWformie

FimaAudyto「Ska”INTERFINi’sp zoo wKrakowIe
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AKADE伽SZTuKH跡NY飢－R復調巾ヱ山地l由画調観朗禦岬か空色

tzw weryfikaqIdokumentOwksiegOWyCh．

C）ZasadtworZenIaISZaCOWamareZe…naPrZySZlezobowiaZania（art35，，d”ustawyorachun－

kowoScI）IreZe…naPrZySZiekoszty，WtymnanagrodyjubiieuszoweIOdprawyemerytaine－

ah39ust2pkt2I2”ai’uor・WZWiaZkuzah4i8uordotyczacymwp－ywutychrezerw

nasytuacJemansowaIWynikbIIansowyJednostkI

Ostat…e Zmiany do”PoiltykI RachunkowoScl”wprowadzone zosta－y w d…28032012r

aneksemdozarZadzenianr2112009RektoraAkademiISztukPIeknych

l・3・WzakresieprawidIowoScistosowanegosystemuksiegowoScibiegIypotwierdza，Ze：

a）JednostkaprzestrzegaIaciagねScIStOSOWanyChzasadrachunkowoSci，WtymWPrZedmIOCie

PraWldIowoSciOtWa「C－aks－agraChunkowychnaOlOl rokubadanego，

b）ksiegIraChunkowe prowadzone saw siedzIbIeJednostkI，PrZy Wykorzystaniu SyStemu

komputerowegoCOGISOFTautorstwafIrmyCogISOftSystemyKomputerowezsledziba

30－349Krakdw，uiMiikowskiegO31101．

C）operaqe gospodarcze zaewidenqonowane zostaIy zgodme Z POdstawowymI ZaSadaml

rach…kowoScらWtymZgOdnieZZaSadamemorIaIuiOStrOZneJWyCeny，

d）dowody ZredlcWe StanoWlaCe Podstawe do uieCia W ksiegaCh rachunkowych byIy

SPraWdzoneIZakwaii靴owanezgodnleZart21ustlpkt6ustawyorachunkowoSci

l・4・Wzakresiezabezpieczeniad°Stepu doinformacJIYynikajacychzksiag rachunk°Wych

idowodewksiegowychorazzapomocakomputerewstwierdzasie，2e：

a）JednostkaprzechowuJeZbiOrynaWydrukachpapierOWychi

b）przechowywanie dowodew ksiegOWyCh，ksiag raChunkowychiSPraWOZdah finanSOWyCh

dokonywaneJeStWSIedzibIeZarZaduJednostki，WOryglnainq postacI．WPOdzIaIe naiata

imieSlaCe，

C）okresy przech°WyWania danych byIy zgodne z art　74ustawy o rach…kowoSci，tJ

SPraWOZdania fInanSOWe－PrZeChowywanie tlWaIe，a PoZoStaIe zblory5lat－iiCZOne

OdpoczatkurOkunastepnego

RokiemobrotowymJednostklJeStrOkkalendarZOWy．aOkresemsprawozdawczymmieSiaC

2．1nwentaryzacJaaktywewipasywew

lnwentaryzacJaaktywbwIPaSyWOwzostaiaprzeprowadzonadobIIansurocznegowzasadnICZq

CZeScIZgOdnieZart26ustawyorach…kowoScI

a）wdrOdzespISuZnatury

－　SrodkiPienieZneWkaslenadzieh31122011「

－　SkねdmkimaIatkoweuJeteWeWidencJiPOZabiIansowejnadzieh31122011「．

b）wdrodzepotwierdzemasaId

一　rOZraChunkiZOdbiOrCamlidostawcaminadzieh31122011「

－　SrodkinaraChunkachbankowychnadzIeh31122011r

C）wdrodzeweryflkaqiStanueWidencyinegOIWyCeny

FirmaAudytorska”lNTERFiN”sp z00WKrakowie
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AFuDEAuSZTUKHEMY的－RapoIz胸囲mg・∞・・坤）Z旦里些

一　g「untynadzleh31122011「

－　PraWZakwaIIfIkowanychdomeruchomoScInadzieh31122011「

－　naIeznoScISPOrnyChiWatPiiWyChnadzieh31122011「

－　naleznoSciiZObowlaZaniaWObecosbbniePrOWadzacychksIagraChunkowychnadzieh

31122011「

－　naIeznoSciZtytuIewpubIICZnO－praWnyChnadzIeh31122011「

－　funduszespeqainenadzieh31122011r

－　roZIICZeniamledzyokresowenadzleh31122011「

－　funduszewkISnenadzIeIi31122011r

BiegIy obserwowaIinWentaryZaqe Z natury W magaZynie WydawniCtW Jednostki

ZaeWidenqonowanych na ewidencJiPOZabIIansoweJiPOtWierdza prawidiowoSeirZeteinoSCICh

PrZePrOWadzenia・ROzmCeinWentaryZaCyJneZoStaIy prawidloworozIICZOneiWPrOWadzonedo

ksIagraCh…kowychwrokubadanym

Stwlerdzasie）ZekslegIrachunkowewrazzdokumentacJaStanOWlaCaPOdstawedoewidenqi

ksIegOWeJOPe「aqigOSPOdarCZyCh－SaPraWidIowewrozumienIuart24ustawyorachunkowoScl

IStanOWiaPOdstawedosporzadzemazbadanegosprawozdanIafinanSOWegO

3．AKTWA

AktywazbadanegobiIansuprzedstawiaJaSienaStePuJaCO

3・1－AktywatMaie

StanowIaOne89，4％aktywewogeIem．ztegoprzypadana

3・1・1－WaltoSciniemateriaIneipraWneWWyS°koSci

Wan°ScinlematerlaineiPraWneSPehIaJa

35，499．924，49zi

12．096，78zl

kryteriaustawyorachunkowoSci（art28uor）i

Wykazano w niCh wyIacznle kontrOiowane przezJednostke，nabyte prawa majatkowe，

PrZeZnaCZOnediastatutoweJdzia†aInoScら

bylyprawidねWOamortyZOWanebIlansowoiPOdatkowo．

utratazdoinoScidoprZynOSZeniakorZyScIekonomICZnyChnIeWyStaPIIa，

lnWentaryZaqaWNiPzostaねPrZePrOWadzonawformIeIChweryfikacji

3．1．2．RzeczoweaktywatrwaJewwysokoSci 35．487．827，71zi

Stanowla One89，4％biiansowqsumyaktywew

PodzIaIrZeCZOWegOmaJatkutn〝aIegowed山ggruprOdzaJOWyChJeStnaStepuiaCy（WZ†）

FirmaAudytorska”iNTERFiN”sp zoo wKrakowle



AI∽DEMIASZTuKPIEKNYCH－Rapo′tZbadanlaSpraWOZdanIa汚nansowegoza2011r

a）SrodkItrWale

Tresc 剩w'V蘆�budowIe ��Srodkitmnsp． ��Razem 

W ��&�6V''X壓�ｲ�

B 也6��ia ��ccャ#(�33�� 都鼎C#C��3���164047。92 �#CCC#��3s"�32524484，48 

Z 坊ｷ7ｦR� ��899421，70 ��cSC����3Sr�53033．00 �3Ss�sh�C�b�2963532，43 

343919，30 鼎�����3���10197．98 �3鉄��x�3#��

1668822，30 ��9254331，28 ��sc����3�"�591298．90 ��

UmoiZonle 

B 也6�v�&6���鉄sCsCX�3S��5854832，05 田�S�C3��Cビ�110117，08 ��c���H�3S�� 

Z 坊ｷ7ｦR� ��3sc3��3���499198．52 塔cイS��33��20096、76 都CSS��Cs��1599943，39 

Zmniqsze � �� �3C�鼎(��SR�41000，00 ����度�3唐�393140，53 

712383，60 田3SC�3��3Sr�6676946，62 塔�#�8�3ィ�225168．32 ��

1094076，80 ��ccC���(�CC��1793818，14 鉄3�3��Cィ�83606，13 ��

956438．70 ��s�C�33X�3cb�2577384．66 塔cツx�3���366130。58 ��

b）SrodkitrWaIewbudowie

TreSc 粕&末��6�v�&6���izwjekszenia 沫ｦﾖ讎T･5ｦV讎��

il1511237・48 迄��3涛c3�X�｣sV��1054872）20i14452671・03 

BIegiystwierdzawlarygOdnoSCiZgOdnoSCpozyqibiiansoweJ。Rzeczoweaktywatrwa他言gdyz

－　WyCena rZeCZOWegO maJatku trwalegoJeStzgodna z przyRtai，PolltykaRachunkowoSci”

OraZart28ustawy°raChunkowoScl，

一　dokumentacJadotyczacaprzychoduirOZChoduSrOdkOwtrwaiych」eStkompletnaiPraWi－

dIowa，

－　SrodkitrWaleamonyzowanesametodaii…OWa一metOdamonyzaqIWr。kuobrotowymnie

ZmlenIono一

一　dotychczasoweumorzenierZeCZOWyChaktywOwtrwalychogbIemwynosI40106％，

－　WはSciWaJeStWyCenaSrodkewt…aIych，WtymumOIZeniaSrodkewlichamohyzaqIjako

ZaraChowanegowkosztyumorzeniaOraZZtytuIuzmianyWartOScl（utratybadZprzyrostu），

－JednostkadokonuJeraZWrOkuweryflkaqIStaWekamortyzacyjnyChi

－　eWIdencJa，kIasyfIkaqa oraz prezentacJa majatku w sprawozdaniu flnanSOWym－　nie

nasuwa uwag（koresponduJe Z rOZPOrZadzeniem Rady MIniStreW Z dnlalO122010r

WSPraWiekiasyfikacJiSrOdkdwtrwaIych－DzU Nr242．poz1622），

－　amOnyZaqaWartOSc川ematerIainychIPraWnyChorazSrOdkewtMalychzgrupy2－8zarok

badanywynosi966871，07zi，

－　WSrodkachtrwaIychwbudowIenIeWyStePuJalnWeStyqeZanieChane

FirmaAudytorska”iNTERFIN”sp zoo wKrakowIe聞■



AI（ADEMIASZTUKPIEKNYCH－Rapo′でZbadanIaSp′aWOZdanIamansowegoza2011r

3・1“4・lnwestycjedmgotermjnowe 0，00zl

Jednostka posiadainWeStyqe dIugoterminOWe W POStaciudziaIew o wartoSci2000100zIw

FundaqI”Panteon Narodowyi’）Jednakzuwag川aStratyPOnOSZOnePrZeZfundacJe，Ucze面a

dokonaIanleZbednegoodpisuaktuailZuJaCegOWWySOk。Scl2000－00tys zlwpozostaIekoszty

OPeraCyJne

3・2－Aktywaobrotowewykazanewbiiansie

StanoWIa10，6％aktywOwogeIem．ztegoprzypadana

3．2．2，Nale之noScil（retkoterminowe

StanOWIa4．7％aktywOwidotyczanaieznoScled

4．207，989，69zI

1，877．360，45zi

Odplsal（tuaiizujacy 　（tl－） ��

103898，04 ��3C#��3��117319，9 

38184，07 ��38184，0 

1721856，40 ��1721856，40 

Razem ��ツ3�3��3S��13421，94 ��ピs3c��3B�

NaieznoScIWyCeniOnOWkwocieWymaganeJZaPIaty，ZZaChowanIemOStrOZnOScl（art2817

I7i－a”uor）Stosowny odpiS aktuaiiZuJaCy ZoSta－dokonany w cieZar POZOStaiych kosztdw

OPeraCyJnyCh OdpISy utWOrZOne byly z uwzgiednIemem StOPnIa ryZyka，Jakie WlaZe Sie

Zdana naieZnoScIa W naieznoSciaCh z tytuル　podatkew，dotaql，CeL ubezpleCZeh

SPOlecznychflguruJekwota38184－07Z†dotyczaca

nadpIatywpodatkuodosdbdZyCZnyChza2011「　　　　　　　　　32，00zI

nadpIataZUS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29998，85zI

Rozrach…klZtytuルVAT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8153，22zI

Wykazanewbilansiemne naIeznoScItOSaid°niespiaconych poZyczekmIeSZkaniOWyCh z

ZFSs

3．2，3．1nwestycjekretkoterminowe 2．254．898，76zI

StanOWla5．7％aktywewiObqmuJa

SrodkI PienieZne W kasie．ktere zostaiy zInWentaTyZOWane，a Stany SrodkOw pienieZnych

narachunkachiIokatachbankowych，kterezosta†ypotwierdz°nenadzlehbIIansowyprzezbanki

ObsIuguiaCeJednostke

FlrmaAudytorska，，lNTERFiN”sp zoo wKrakowi
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AKADEMMSZTUKPIEKNYCH－RapoIfzbadanIaSplaWOZdanIannanSOWegOZa2011r

3－2・4－Kretkoterminowerozliczeniamiedzyokresowe

StanOWla O，2％aktywdwl0bqmuJatytuIy

czymerozijczeniarIlledzyokresowel（oSZteW � 

17874，48 

kosztyzakuplJgaZIJ，InternetLl，reklamyii…ych 鼎3��8�3ビ�

prenumeraty �3���33��

umorzenlewyposaZeniaizbiordwbibllotecznych ��CCc��3�2�

Razem �75730，48 

75．730，48zi

BIeglynieWnOSIuWagdoteJPOZyqib－iansoweLgdyzJednostkawiarygOd…eaktywowaねkoszty

WWySOkoSciPrZyPadaJaCeJnanaStePneOkresysprawozdawcze，ZgOdnieZPrZyietymiZaSadaml

（ah39u°「）

3－3・Og6ねmaktywabiiansuwynosza　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39．707，914，18zl

Z PodkreSienIemi Ze PrZy WyCenie biIansoweJ PoSZCZegOinych skladnikewJednostka

ZaStOSOWaねSIedonadrZednychzasadrachunkowoSci，WymkaiaCyChzustawyorachunkowoScl

OraZZZaSadokreSionychwprzyJeteJPOiityCeraChunkowoScI

4．PASYWAzbadaIlegobiIansuksztahujasienaStepujaco：

4．1，FunduszewねSneZgodniezaktywaminettoogeiem

czyniakwote（art・3・1・29uor）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．500，035，16zJ

StanowiaOne64，2％pasywOwbIIansu，WtymmieSZCZaSie

4．1．1，Fuhduszzasadniczy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．163．223，35zI

WykazanyzgodnIeZeStanemfaktycznymlPraWnymOkreSlenymWart36uor

4，1．2．WyrlikfinansowyIlettOr°kuoblotoWegO－ZySk　　　　　　　　　　　　　336，811，81zi

usta10ny ZOStaI na podstawie Zdarzeh gospodarczych．uJetyCh w rzeteInych ksiegaCh

rach…kowychiieStkwotowozgodnyzwymkiemfInanSOWymfiguruJaCymWraChunkuzyskOwi

Strat

4，2．Z°bowiazaniaireze…rynaZobowiazania

StanowiaOne35，8％biiansoweJSumyPaSyWbwiZtegOPrZyPadana

FIrmaAudytorSka。INTERFIN”sp zoo wKrakowie

14，207．879，02zi
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AKADEMIASZTuKP／EKNYCH－RapoItzbadanIaSPraWOZdanlafInanSOWegOZa2011r

4・2・1・Reze…rynaZobowiazania

StanoWIa3，5％pasywewIObeimuJa

1．398．030，00zI

ReZemγ 儖kresu ��#S�cS(�3S�� ��

1251652，50 

146377．50 ��146377，50 

11377，50 ��11377，50 

60000，00 ��60000，00 

75000，00 ��75000，00 

Razem � ��3塔�3��C��� ��3塔�3��3���

Rezerwy naSwladczenia PraCOWmCZeWkwocIe1251652．50zL dotyczaustaionych metoda

aktuarialnaprZySZIychzobowlaZahnaodprawyemerytaIneInagrOdyJubIIeuszowe

Stan tych zobowiaZah wobec pracownlkOw nIe Znleksztaica sytuaqi finanSOWqI Wyniku

biiansowegoJednostkl（ah418uor）

PozostaIerezerwykrdtkotermInOWeWlaczneJkwocie146377，50zldotyczazobowIaZah，ktOre

StanaSieWymagalnewnastepnymrOkuobrotOWym

4．2．2，Zobowiazaniadlugoterminowe－nadzierlbiiansowywkwocie　　　　　　　　65．550，04zi

StanowIaOneO．2％bilansowqsumypasywOWidotycza．kauqigWaranCyJnyCh mIn na rOboty

budowiane

4，2．3，Zobowiazaniakretkoterminowe

StanOWIa7，4％pasywOwiobeJmuJaWIarygOdnieuStaione

2，918．538，80zi

Stannadzleli ��

2918538，80 鼎�田�SH�C�r�

Wtym： 田Cc����3���2261990，91 

324015，36 田S都塗�3s��

324015，36 田S都塗�3s��

g）ztytu山podatkbw，Cel，ubezpieczehiinnychSwiadczell �#s3#x�3c��1057656，82 

23670，83 �3�3�(�3���

271177，40 鉄�S#3H�3S��

2272347，61 ���33�c8�3#b�

FIrmaAudytorska，，iNTERFIN”sp z00WKrakowie
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AKADEMSrWKHEM仰一申請書軸抑伽的叩舶幻1と

N－e StWIerdzonosaid przedawniOnyChikwaIifikujaCyCh sle d00dpiSanIa W POZOStale

PrZyChodydzIaIainoSciOPeraCyJneJ

ZobowIaZanIaZtytu－udostaw（terminOWe）daJakwote　　324015，36zl

ZobowiaZaniaZtyMupodatkdwceIIubezp－eCZehspoIecznychobeJmuiarOZraChunkl

ZnaStePuJaCyChtytuldw

Poda－ekVAT ��cX�3c��

27162，00 

RaZem �27327，60 

PowyzszezobowIaZaniaSaZgodnezdeklaraqamiPOdatkowymIZiozonymidoUS Co

doICh zapIaty．zwyJatkIem POdatku dochodowegood oseb prawnych，ktOregotermIn

ZaPlatyupIywado31032012「－WSZyStkiePOZOStaIezostaIyureguiowanetermInOWO

Pozosta－ezobowlaZanIakretkotermInOWe　　　　　　　　　　　　　　　271177，40zi

ObeJmuJaWiarygOdner°ZiiCZenIaZtytuIupotracehzIiStPIac．ubezpieCZehmaJatkowychi

SkIadekPZUIInnyCh

FunduszespeqaIne　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2272347，61zl

Naf…duszespeqaineskIada胞Sie

Wvszczeqdinienie �7F�跏�Gｦ坊�3��C�(�C#����X�B�

ZakはdowyFunduszSwiadczeh ����33s(�C���

SociaInych 

Funduszpomocymateriainejdia �3S������r�

Wlasnvf…duszstvpendiainv ���ャch�3CB�

GospodarkaSrodkamiZFSsbyIazgodnazreguiamlnemOPraCOWanymnaPOdstawIeuStawy

OZakiadowym funduszu Swiadczeh socJaInych OdpISy na f…dusz socJainyJedn°Stka

PrZekazaIanawyodrebniOnyraChunekbankowy－POZyqabezuwag

4．2．4，RozIiczeniamiedzyokresowe 9．825，760，18zl

StanowiaOne bIlansoweJSumyPaSyWOw

Pozyqe stanowIa rOZiiczenIa dotyczace zdarzeh gospoda「czych wlaSciWie uStaionych

WykazanychwpasywachbIIansu PozyqataobeJmuJeWSZCZegOInoScl

DotaqenaSrOdkItrWaIelZakupyInWeStyCyJne

DotacJaMinISterStWaKuitury nastyczeh2012

DotaqenabadaniaWIasneIStatutOWe

DotaqenawykonanieZadahw2012roku

4926531－65zl

1210819，58zI

874000－00zi

549202，95zI

FIrmaAudytOrSka”iNTERFIN”sp z00WKrakowie 15



▲伽弧SZmKH叩－R調重ね加増地肌的50能の舶幻u

SrodklPrZenieSiOnaZWPIatzastudIanIeStaqonarne　　　　1848，810，74zi

PozostaIe 416395126zi

4・3・096iempasywabiIallS”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39，707．914，18ZI

WszystklePOZyCJePaSyWbwzosta－ywykazanewsprawozdaniufinanSOWymZuWZglednIenIem

nadrzednychzasadrachunkowoSc－iPrZyjetejPrZeZJednostkepoIltyceraChunkowoScI

5．RACHUNEKZYSKOWiSTRATzaokresOl．01，2011－31．12，2011r〟

SPOrZadzonyzostalwwarianCiePOrewnawczym，ZuWZgIednienlemPOStanOWIehah・47ustawy

OraChunkowoSci－ZgOdmeZPrZyJeta”PoiItykaRachunkowoScIi’

5・1・PrzychodyzesplZedaZyizrewnaneznim－WynosZa　　　　　　　　　37・603．506，21zJ

ZtegOPrZyPadana

5・1・1・PrzychodyzesprzedaZyproduktewosIagnietewrokuobrotowym　　　37．563．169，06Zi

PrZyChodyzesprZedazyproduktewzawleraIaPrZyChodyztytuルOPIatzastudia．PrZyChody

ZWiaZanyChzdziaIainoScladydaktycznaoraznaukowo－badawczauczeinIiPrZyCZymICh

ZgOdnoSciWiarygOdnoSezastrzezehniebudzi．gdyzzachowanoustawowazasadememoriaiul

WSPeImiemOScI

5－1－2－2mianastahuproduktew　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40．337，15zJ

JeSt PraWidねWo ustaionaiZaPeWnia pOrOwnywalnoSC prZyChodOwze sprzedaZy z kosztamI

PonieSlOnymlPrZeZJednostkewrokuobrotowym

5・2・KosztydziahinoScioperacyjnejzarokobrotowy　　　　　　　　　　　　36．716．743，25zi

Koszty te ustaione zostaIy w sposbb wspdlmiemy do przychodOw．z uwzgledmeMem

nadrzednych zasad rachunkowoScI，W tym ZaSady memoriah，CO bIegiy zbadaI poprzez

SPraWdzeniekosztewzmieSiaCaPaZdzlemIka2011「0raZStyCZnIa2012r wsensieiChzwiaZku

ZbIIansemna31122011「

Koszo 塙v��wｦ�� 

Amo巾仔acja 涛ccピ��3�r�2，6 

2543221，20 塗�3��

Ugiuglebce �3��ss祷�3Cr�8，2 

10744，28 ��

64，8 

4600938．37 ��(�3r�

1749636，44 滴�3��

Razem ��100，0 

FirmaAudytorSka，，iNTERFIN”sp zoo wKrakowIe



AM陶朋SZmKHEWCH－R義山重地軸何柳∞岬拡）舶201と

DecyduJaCyudziaIwkosztachwykazuJaWynagrodzema（64，8％kosztbw）iSwladczenlanarZeCZ

pracownIkOw（12，7％kosztOw）　　　卯、了も

5・3・Poz°Staieprzychodyoperacyjne l，100．088，72zi

ObqmuJaWγStePuJaCePOWtarZa面eprzychody・ZWiaZaniePOSrednIOZPOdstawowadzia′ainoSc－a

JednostkI

PozostaIepIZycllodyoperacyJne 僵wotawzI 

ZyskzezbycianiefinansowychaktywewtiWaIych �2931，17 

DotacjenafillaIlsoWaniema廊kut…aIego �832771，11 

lnnoprzychodyoperacyJne �264386，44 

2905，00 

kosztypoSrednie－Programybadawcze 鼎�H�C湯�

5983，26 

pozosta－eodpisyamortyzacylne（WyPOSaZenie） �##ピ#x�3SB�

pozosはIe ��#SSh�3cr�

8685．94 

4702，83 

420，21 

Razem �1100088，72 

Stwlerdza sie PraWidlowe udokumentowaniei Zakwal－fIkowa…e Zdarzeh do pozostalych

PrZyChodOw operacy川yCh，Z uWZgIednieniem uStaWoWegO ZakazuICh kompensowama

WynlkaJaCegOZah7ust3uor

FirmaAudytorSka”iNTERFiN一一sp zCC WKrakowie 17



AFC4肪舶ASZTt／KFIEKNl′CH－R甲αZb地価曲爪印義…町）Z・2g些

5・4・Pozostalekosztydzia軸noScioperacyJneJcZyniakwote l・657．662，94zl

Kwotawzi 

Stratazezbyclanle佃aIlsoYYychaktywewtMa小ch � 

AktuaIIza函WaIloSclaktywewDlefirlansoWycIl � 

1657662，94 

5000，00 

84033，37 

ka町unoWne �3��3���

utwoIZelllorezelMIllaZobowlazanladozaplatywroku 2012 ��Cc3sx�CS��

1251652，50 

3274，12 

2000，00 

pozostale ��cS#店�33R�

Razem �1657662，94 

Powyzsze kwoty zostaly rzeczowo naiezyciei memOrlaIowo udokumentOWaneiiako koszty

POSredniozwIaZaneZPodstawowadzIaIaInoSclaJednostki

5・5“PrzychodyfinanSoWeZamykajasiekwota　　　　　　　　　　　　　　　　　39．958，39zi

lCbeJmuJaWlarygOdne korzySciuZySkane przezJednostkezoperaqifinanSOWyCh roku2011，

WtymglOwnleOdsetkIbankowe

5，6．Kosztyfinansowe

WkosztachflnanSOWyChu」etO

a）innePrZyChodyoperacyJneWkwocie　　　　　　　　　416．69zii

b）uJemnerbZnICekurSOWeWkwocie　　　　　　　　　4756，63zI．

5．173，32zi

5－7・WyhikzdarzeIinadzwyczainyCh

W zwiaZku z meWyStaPleniem stratlZySkbw nadzwyczaJnyCh kohcowy zysk brutto za rok

Obrotowywrach…kuzyskbwIStratdaJekwote363973．81zI

5．8．Wynikfinansowybrutto

Powyzsze dane dotyczace prZyChoddwi kosztew p°ZWalaJa na uStaIenie figurujaCegO

WraChunkuzyskewiStratWynikuzdziaIainoScIWkwocIe363973，81Z一

FIrmaAudytorska．，iNTERFiN”sp zoo wKrakowie
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AMDEMSZTUKPuimm－RqかZbdyb・坤mOZ由融高調一∞職印）7．20聖

6－　PODSTAWAOPODATKOWANIAPODATKIEMDOCHODoWYMZAROKOBROTOWY：

Dowydatkbw・ktOre…eZOStalyuznaneZakosztuzyska…aPrZyChodOwzaiiCZOnO

Wvszczegelnienie 鵡v���ufF�FｷR�

kosztyreprezentaCJi，Odpisy 塔cC�8�3Cr�

aktuaIizuiacenaieZnoSci 

OdsetkikarneskI．ZUS �33h�3sb�

OPねCOneSkはdkjnarzecz ��cS�(�Cィ�

Organizacii，dokterych 

PrZynaleZnoSCnieJeSt 

Obowiazkowa 

karaSanepid ���X�C���

darOWiznv 鉄����3���

ReZnicainwentarvzacvina ���cx�3���

kosztvupomnienia �#c�C��

karafinansowaUrZad ��涛塗�3�"�

MarSZalkowski 

OdpisaktuaiizuiacvnaieZnoSci �#�店�3���

nledobdr高WenarVZaCV巾∨ 塔�C��C�"�

kosztvegzekuciikomormczei �3#sH�3�"�

Razem ��C#鉄x�332�

Podatekdochodowy　　　　　　　　　　　　　　　27162，00zi　／

WrachunkuzyskOwiStratJednostkawykazalazysknettozarok2011WwysokoScI336811，81

Z白wtqsameJWlarygOdneJkwociefigurujeOna－WPaSyWaChbiiansu

Wzakres－erOZiiczeripodatkowych biegiypoMerdzazgodnoSeprzeksztalce…aWyniku bru的

WWynikne的ZeSPorZadzonymiPrZeZJednOStke”DodatkowymiinformaqamiiObjaSnienIami”i

WymaganymIPrZeZuStaWeOraChunkowoScI－ZaINr1douoriPkt25zalacznika

PowyzszerozIiCZenIe・ZeWZgIedu nawyrywkowametodebadania．niemaCharakteru audytu

POdatkowego

7“BadaniepozostaiychczeSciskJadowychsprawozdaniafinansowego．

7・1“RachunekprzepJywewpienieZnychzarokobrotowy．

Rach…ek pIZePiyWOw pIenieZnyCh sporzadzony zgodnle Z art　48b ustawy o rachunkowoScI

WSPOSObwiarygodny．powiaZanyZbiiansemlraChunklemZySkewiStratWykazuIe

Lp 沸ﾖ��觜�偖ﾈ耳�｢�Kwotawzl 

A． �7&�ｶWw�坊譁Uｦ逕6�WGH�ｵｦGｦ��,ﾔ匁�66��ｵ�W&�7��ﾆuuw�4��66�� 

B． �7(�ｶFｴ��ﾆV譁Uｦ逍6�WGF�Gｦ��掌踞66末轅W7G�7幡觜�euw�4��66��－3．568．641，32 

C． �7&�ｶGw�坊莓Uｦ逕6�WGF�Gｦ����匁�66謀匁��4�T･uw�4��66��0．00 

D． �7&�ｶGw�坊譁Uｦ逍6�WGH�ｸ�G&�ｦVﾘ����X�ｶﾈ�ﾄ(�H�ｴ��ﾄ8�H�｢�878．876，34 

FirmaAudytorSka，，lNTERFIN”sp zoo wKrakowie
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A畑DE仰SZ－TL／KPIEKNi，CH－Rapolzbtrmsp′肋tL虫α山部飢叩PZL，2011r：

PrzeplywypienieZneWSkaii2Iat（2011－2010）wskazuianaZWiekszenielChstanunadzleh

31122011r olacznakwote8789tys zi

7・2・ZestawieniezmianwkapitaIewIasnymwrok”obootowym・

Jednostka kompietnleIWiarygodnIe uJeねPoZyqe kszta叫廟ewzrost／zmnqszeme kapitaル

Wlasnegoo2198813，29ZらZgOdnieZbIlansemorazksiegamiraChunkowymI

7・3・Informacjadodatkowa，

informaqadodatkowaobeimuJeWPrOWadzenIedosprawozdanIamansowegoorazdodalkowe

lnformaqeiObJaSnleniainformacJadodatkowazawieranIeZbednyzakresdanyChllCZbowych

iSIownych

7“4・NaruszehieprzepisOWpraWa，

Wwy…ku zastosowanych procedur w ramach badania SPraWOZdania finanSOWegO Za rOk

Obrotowy－nIe uJaW…OnOIStOtnegO naruSZenia PrZeZJednostkeobowlaZuIaCyCh przepISew

PraWaWPIywaJaCyChnasprawozdaniefinansowe

7・5・ZdarzeniapodaciebiIallSu，

Biegiystwierdza一之emiedzydniem bilansowym31122011「，adatazakohczemabadania nie

WyStaPIlyIStotne Zdarzenia gOSPOdarcze，ma」aCe WPIyw na roczne sprawozdanie finanSOWe

IZySkbilansowyiPrZyCZymuWZgiedniaSIeWtymZakresIeOSwiadcze…eZIoZoneprzezZarzad

WdnⅢ20042012「

8，Podsumowanie．

PodsumowanleWynikdwbadamazawartejestwOpiniibieglegorew－denta，StanOWiaCgOdrebny

dokument，WymaganyPrZeZuStaWeoraChunkowoScI

NinleJSZy Raportzawiera20strOn koleJnO numerOWanyCh一〇PatrZOnyCh podpISem b－egIego

rewidenta

integralnaczeScRaportustanowiaZaIacznIkI

I WprOWadzeniedosprawozdaniafinansowegozarokobrotowy

2　Bilanssporzadzonyna31122011「

3　RachunekzyskOwiStratZaOkresodOlO12011r do31122011r

4　ZestawienieZmianwkapitaiewtasnymzarokobrotowy

5　Rachunekprzep†yWeWPIenieZnychzarokobrOtOWy

6　Dodatkoweinf°rmaqel0biaSnieniaZarOkobrot°Wy

KiuczowybiegIyrewident：

MarianPaikanrrej2791

ApIikantDorotaZoJna

Krakew．dn，20，04，2012r．

NazwairlLlmerpodmiotu529

uprawnionegooraZpodpisosoby

reprezentujacejpodmiot

FIR乱倫AU砂YTORSKA

醐誓響蕊欝籍
31－3．高畠ぐ

PR

藍害悪諾意謀議，∴BIeg小
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〇　倍｛一浩一潮目l：
同一＼上i用1、i

1

1

1

1

1

1

書

1

8

1

1

書

1

1

1

1

1

1

1

日

3年13TKiak小l・胡Jl。aM水中13

妃11229（）2012　fF、X122992024

（8） Wprowadzeniedosprawozdaniafinansowego

Zarokobrotowv2011

i Daneidentvfikacvineiednostki

Nazwa（firma〉isiedzibajednostki

AkademiaSztukP時knychimJanaMatejkIWKrakow晦

PIacJanaMatejkL13．31－157Krakdw

OddziaJyl冊ie

brak

Podstawowv：DrZedmiot（kiaJalnoScLiednostki

lnformacjaoob°Wiazkucorocznegobadania

przezbieglegojednostkabadana∞rOcZnIePrZeZbIegIego

ldenty備kacjap°datkowaNiP675の0－07－570

Urzad Skarbowy MabpoIsklUrzadSkarbowy．osBohaterewWrzeSnia80

RejestracJajednostkiiformaprawna

Przedmiotdziaiania

AkademiaSztukPieknychwKrakowieZOStaIapowCtana

r°ZP°rZadzeniemRadyMiniStrdwzdniallsierPnia

1950rUczeiniaJeStjednostkasferybudzetoweJ，POSiada

OSObow°Scprawna

UczeiniaPrOWadzidziaIalnoS‘wgPKD8030C Regonnr

PO00275783

Akcjonariusze／UdziaIowcyn－edotyczy

2iWskazanieczasutrwaniadziaねInoSci

czastn〝aniadzialalnoSci

UczelnlaPOWOlanallO81950rokunacZaSnieokreSiony

主Wskazanieokresuobietecl0SDraWOZdaniem

OkresobjetysprawozdaniemfinanscwymoIstycZeh2011－31grudzle症2011

生tnforlTmciao hcznvmsDraWoZdaniu

finansowvm
nIedotyczy
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i

l

l

l

l

l

l

l

i

I

i

l

l

1

1

1

1

1

，

1

宣Informaciaotn〝aniudziaIainoSci

宣lnfomaciaoooIaczeniusodIekizastosowane

metodzieroziiczenia poねczenia

SprawozdanieZOStaIosporzadzoneprzyza一〇Zeniukontynuacji

dzIalaInoscIgOSPOdarcze」PrZeZCOnaJmnieJ12mieSieCyI

dIuzeJNIeSaZnaneOkoiiCZnOSci・ktOreWSkazywa－ybyna

iStnIenIePOWaZnyChzagrozendiakontynuowaniadzIaIaInoscI

PrZeZJednostke

nIedotyczy

Z．ZasadvooiitvkirachunkowoSci

ZasadyrachunkowoScIPrZyJetePrZySPOrZadzaniuSP「aWOZdanIaflnanSOWegOSaZgOdnezustawao

rachunkowoSci

SrodkitrwakiWNiPwahoSpoczatkowaSrodkOwtrwaNchIWartOScl

niematerlainychiPraWnyChuJmOWanOWksIegaChwwysokoSc，

CennabycIa

AmortyZaCpO胡czonazostaklZgOdnieZZaSadamiWLaScMNmI

diaamortyzacJiPOdatkoweJ。PrZyCZym

SrodkitrwaはowartoScijednostkoweido3500zIodpISyWane

by中jednorazowowmieSiaCuWydanIadouZytkowaniai

ujm°WaneWeWldenc」iSr°dkdwtrwaNCh，

POZOStaはSrodkitrWareumarZaneby時metOdailniOWa，Za

POmOCaStawekprzewidzianyChwUstawieOPOdatku

dochodowymosobprawnych，

WartOSClniematerIaineIPraWne－PrOgramyiiicenc厚amOnyzuJe

SiePrZeZOkres5iat，

inwestycjedIugoteminoweikretkoteminowe

Wgcenynabycia

D山goteminoweaktywafinansowe－W

WartOScigodziwej，Wcenienabyciaz

uwzgIednieniemutratywart°Sci

SrodkiobrotoweBiiansowawγCenaSrodkdwobrotowychzostakldokonanaw

SPOSObnastepujacy

Zapasy

SurOWCeWgCennabycia

materialywgcennabycia

towarywgcennabycia

produktywgkosztuwytworzenia

NaleznoSci，rOSZCZeniaizobowiazania：nareZnoScIWkwocieWVmaqarmiZa的tyzzachowaniem

OStrOZnoScilaZObowiaZanlaWkwocleWVmaqaiaCeiZaPtaty

SrodkipienieZnewwartoSc汗rominaineJ

KredytyipoiyczkipoZyczkiudzleionewskorygowane」∝mlenabycia－kredytyI

POZyczkiotrzymanewskorygowaneJCenienabycra



○

1

1

1

1

1

Aktywaireze…yZtyt血odroczonegoaktywa－WgStOSOWnyChobIiCZerldokonanychprzyzachowaniu

podatkudochodowegoOStroZn°ScIZuWZglednienIemZaSadyrzeteInegoprzedstawIenia

WynikumansowegoJednostkI

KapjtaIywtasne wwartoScinOmInaineJ

Reze…ynaZObowiazaniawwiarygOdnieoSZaCOWaneJWySOkoSci

FunduszespecJainewwartoScinOmina－neJ

RozliczeniamiedzyokresowewwartoscinOminaInei

WynikfinanSoWyWWiarygOdn－euStaioneiWartOSciiPrZyZaChowa…ZaSady

memoriah・WSPdImiernOSc一，。StrOZnOSciireaIIZaCIi

IZL帥YMepczp基山Chz．q”dnLehH鳳nYchzo●EN：岬La（曲調IIcmBonMftLZdanI●drw筒型塑旦
1）sprawozdanie（WtymraChunekprzep小VeWPienieZnych）－SPOrZadzonezosta，owz－Igr．ZPe－naszczegOIowoScia

1

1

i

l

l

I

i

t

l

t

t

l

l

口

IZeCZOWaOkreSionawzalnr1doUoriZaW－eradanepordwnawczewgart46，47i48Uor．

2）rachunekzyskdw－Stratzaprezent°WanOWWarlanC－ePOr6wnawczym，araChunekpIZePbrwdwpienIeZnyCh

SPOrZadzon°metOdapoSrednIa

3）punktemwyJScIOWymd。SpOrZadzenIaSPraWOZdanIamans。WegOby巾PraWidIowoprowadzoneksIeg一raChunkowe．po

uzyskanIuZgOdnoSclanalityklZSyntetykaorazzgodnoScidziennIkdwczeScleWychzobrotamiiSa－damIkontks－egi

g（bwneJ．

4）zamknletenadziehbliansowyksiegiraChunkowezawieraJaSalda，ktOrepouwzgied…enIuSaidkontkorygujaCyChbadZ

aktuaiIZuJaCyChzostalywykazaneodpowiednl0WSPraW。Zdaniufinansowym，

5）dowodyksIegOWeIksiegirachunkoweorazdokumentyinWentaryZaCyjneZOStalyuprzedniOSPraWdz°ne．Odpowiedn10

ZaksIeg°WaneIChronoIogicZnIeupOrZadkowane．

6）wsprawozdanIufInanSOWymWy°drebniOn°SaIdad°tyCZaCeiednostekpowIaZanyChOednostkiZaiezne，WSPdIzaIezne，

StOWarZySZOne，ZnaCZaCyInWeStOr），

7）zgodnieZZaPisamlWZPRJedn°StkanieaktywowaiarOZilCZehztytuIuodr°CZOnegOPOdatkudochodowego

雁1／布↑」



i　　　　　　　i 迄��������������"�I A・KapitaI（fundusz）wiasny 迄����������i　　　　　Z　　　　　i 

18959，86 ��#�塗�3s�� �� 

0，00 ���3��� �� 

0，00 ���3��� ���3���0、00 

i8959、86 ��#�塗�Cs�� �� 

0，00 ���3��� ���3���0100 

0，00 ���3���

a）giiu ��iO94076．80 涛ScC3���s�� �� 

b）bu iad �� ��＼WCeny ���3���0，00 

17938i8．i4 �#Sss�ォ�����｣b� �� 

33930、84 塔cツx�����reZenVOWe ���3���0，00 

83606，ij 蜜���ｨ�V姪���S�� �� 

2＿ �� �� �������0，00 

31 ��0、00 尾簸�� �� 

0．00 ���C��� �#C�s�8�3CB�336811、81 

0，00 ���3��� �� 

0．00 ���C��� ���3���0，00 

2000，00 ���3��� �� 

0、00 ���3��� �� 

0、00 ���C��� ���3���1398030，00 

2000、00 ���3��� �������0、00 

0，00 ���3���lhハイhhn′“ �������1231632，30 

0，00 ���3��� ���C���‘29863－09 

0，00 ������� ���3���621789、41 

0，00 ���3��� ���3���i雄377．30 

0，00 ���3��� ���3���0、00 

0，00 ���3��� ���3���146377、30 

2000、00 ������� �� 

0、00 ������� �#��S��3���65550，04 

0、00 ���3��� ���3���0，00 

0、00 ������� �#�,ﾓ��3���65±）50，04 

4＿ ��0、00 ���3��� ���3���0、00 

∨＿ ��0、00 ���3���＼Van極ciOW準h ���3���0，00 

i●　i●i●　　‾　●l �0．00 ���3��� ���C���0、00 

0，00 ���3���d）imC �(�3�S��3���63350、04 

9483478，10 鼎#�s嶋�8�I4�� �� 

LZapasy �0，00 ���3��� �� 

0、00 ���3��� 鼎�天鉄H�6途�2918538、80 

2．Pe ��0，00 ���3��� ���3���0、00 

0，00 ������� ���3���0，00 

4．To、Vary �0，00 ���C��� ���3���0、00 

0，00 ���3���id ���3���0，00 



Stか 匁���Pasywa �7F�跏��

Aktywa � ���� 

1 2072062，35 �"��ピs3c���CR� �������3���2 

b〉innc �0，00 

0，00 ������� �##c�涛��C亦�646191，19 

0，00 ���3��� ���3���0、00 

0，00 ������� ���3���0．00 

0、00 ���3��� ���3���0、00 

b）…ne �0．00 ���3��� 田S都塗��s�� 

2072062，33 俣ピs3c��3C2� 田3都塗�3s��324015，】6 

小、一子ヽ： �87897，94 末砺ﾆ祷�3唐� ���3���0、00 

87897、94 ���xﾈ纔�3唐� ���3���0，00 

0，00 ���3��� ���C���0，00 

72729，24 �3�ォ�3�r� ���SscSh�3�"�27327，60 

C〉i…e �19日433日7 俣s&堀�x�X��C�� �3�3�(�3���23670，83 

OiOO ���3���i）innc 巳�3#3H�3S��271177，40 

1376022、42 �##SCン��3r� �� 

1376022、42 �##3Cン��3sb� �� 

a）wJednos ��G���.(靑逕6��0，00 ���3��� �� 

ーudz山y �&�ｶ6ｦR�0100 尾簸�� ���36田8��(�R� 

0、00 ���3��� ��scC#���3��� 

0，00 ���3��� 田#V嶋�3#R�3：）0109、17 

Gnansovvc �0，00 ������� 又��ﾃcH�3#��118866、44 

0，00 ���3��� ���3���0，00 

一udzidy �&�ｶ6ｦ2�0，00 ���3��� 尾簸��0，00 

‾lmepa ��0，00 ���C��� �� 

0，00 ���3��� �� 

0，00 ���3��� 都�c3c�8�3s��9825760．18 

I376022，42 �##SCン���sb� ���3���0、00 

i37（）022，42 �##SCン���sb� 砺亡3c�8��s��98257（〕0、18 

0、00 ������� 鼎#��sF������ 

0，00 ������� �#����｣#�3(�3s�� 

0，00 ������� �� 

35393，33 都Ss3��3C�� �� 

Ako′WaraZcm �34‘8，219，83 �3都�s俣H�3�� ��39107914，1 

KralくeW，dnia29manCa2012r

mieJSCOWOSCIdata

Ii写れ堂1斗
podpiBReklora

i　（n〝剛

t

l

営

口



AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie 儚ACHUNEKzYSKOWISTRAT SpOrZadzonyzaokreS 01．01．201lr．－31．12．201lr． （wariantporewnawczy） 

ヽi、：1 ） ∴一∵ �-緬V���飆(懐�y(fﾉ%�V��mｨ,末冽��3�?ｨ6ﾖ迄��ﾆﾘ揵J�(c�2�

Lp． ���8�｢� �� Tre鐙 

A． ��'ｧ�4牝�匁WGF��7���WｦVF�ｧ棉ｧ#gv��覲�35361903，10 �3sc�3S�h�3#��
znimi，Wtym： 

－OdjednostekpowlaZanyCh ���3���0，00 

1， ��'ｧ�6�G匁WGF�W7�'ｦVF�ｧ��&�VｷFGr�35350573，49 �3sSc3�c��3�b�

II． 沸ﾖ����7F�躙�&�VｷFGx�立v坊ｷ7ｦV譁X�ﾅv�免�42�11329，61 鼎�33x�3�R�

lII． 噺�7ｧGw宥v�'ｦV譁��&�VｷCgv��vﾆ�6觚��'ｦV'��0，00 ���3���

IV． ��'ｧ�6�G匁WGF�W7�'ｦVF�ｧ友��&'v蒙�FW&��ﾆGr�0，00 ���3���

B， 噺�7ｧG萌ｦ��ﾆ�ﾆ踞66薮�W&�7岬觀｢�36565549，76 �3cs�csC8�3#R�

！． ��ﾖ�ﾇ率����657803，97 涛ccピ��3�r�

Il， 仏Uｧ�6ﾆVﾖ�FW&��Cgv坊觚&vﾆﾂ�2508669，62 �#SC3##��3#��

III－ 標6ﾇVv柳&6R�3192890，18 �3��ss祷�3Cr�

IV． ����Fｶ末��ｦ�G��5wG木�b�249470，25 ���sCH�3#��

ーpOdatekakcyzowy ���3���0，00 

V． 婦匁�w&�ｦV譁��23153544，83 �#3sSs33(�3C"�

VI． 彪&Wｧ�ﾆT5ｦV譁�7��V7ｦ觀末跏U7v��F7ｦV譁��4579319，54 鼎c���3��33r�

VII． ����7F�ﾆVｶ�7ｧG�&�ｦ�ｦ�R�2223851，37 ��sC田3h�3CB�

VIll． 夫�'F�477�'ｦVF�逍6⑦��&Gv蒙�FW&��ﾆGr�0，00 ���3���

C． 立�6ｸ��7G&�F��ｧｦW7�'ｦVF�ｧ��－1203646，66 塔ツsc(�3澱�

D． ����7F�妨�'ｧ�6�G薮�W&�7幡覲�1625778，66 ������ヨ�3s"�

1． 仏�6ｷｦWｦ'�6��譁T���6��6��ｷG要GwG'v�ﾇ�6��0，00 ���3���

II． 認���ﾆR�0，00 ���3���

III． 薄跏W�'ｧ�6�G薮�W&�7幡覲�1625778，66 ������ヨ�3s"�

E． ����7F�ﾆVｶ�7ｧG薮�W&�7岬覲�195398，13 ��cSscc(�3釘�

l． �7G&�F�ｦWｦ'�6��譁X莓���6��6��ｷG要�G'v�ﾇ�6��0，00 ���3���

lI． ��ｷGV�沫ｦ�v�v�'F�66��ｷG要�譁V跏��6��6��0，00 ���3���

III． 薄跏Vｶ�7ｧG薮�W&�7岬覲�195398，13 ��cSscc(�3釘�

F． 仏�6ｸ��7G&�F��ｧｦGｦ��ﾆ�ﾆ踞66薮�W&�7岬觀｢�226733，87 �3#��ヨ�3sB�

C． ��'ｧ�6�G貿匁��6�R�34484，41 �3涛S��33��

I． 濡要芳V襾沫VGｦ��ﾇ謡ｧ�6ｶ�6��5wG木�b�0，00 ���3���

一〇djednostekpowlaZanyCh ���3���0，00 



し．p． 膝&Yo�� ��

Il． 尾G6WFｶ��5wG木�b�34484，41 �3##���3s��

一〇djednostekpowlaZanyCh ���3���0，00 

IIl． 仏�6ｷｦWｦ'�6��也vW7G��ﾂ�0，00 ���3���

IV． ��ｷGV�ﾆ率��ﾆ�v�'D�66末轅W7G�4ｦﾂ�0，00 ���3���

V． 薄跏R�0，00 都sSx�3c��

H． 噺�7ｦﾇ貿匁��6�R�2711，84 鉄�s8�33"�

I． 尾G6WFｶ��5wG木�b�1748，27 �3sH�3c��

ーdlajednostekpowlaZanyCh ���3���0，00 

II． �7G&�F�ｦWｦ'�6��也vW7G�4ｦﾂ�0，00 ���3���

lII． ��ｷGV�ﾆ率���v�'F�66末轅W7G��ﾂ�0，00 ���3���

lV． 薄跏R�963，57 鼎s嶋�3c2�

1． 仏�6ｸ��7G&�F��ｧｦGｦ��ﾆ�ﾆ踞66没�7���&7ｦV｢�258506，44 �3c3都8�3���

J． 婦匁鵡ｦF�'ｦV��Gｧw�7ｦ�ｦ逍4白�0，00 ���3���

！． 仏�6ｶ匁�Gｧw�7ｩzｶ覲�0，00 ���3���

II． �7G&�G匁�Gｧw�7ｦ�ｦ覲�0，00 ���3���

K． 仏�6ｸ��7G&�F��ｦ''WGF��258506，44 �3c3都8�3���

し． ����FVｶF�6�F���17793，00 �#s�c(�3���

M． ����7F�坊�&���ｦｶ�Wｦﾖ貳T･5ｦV譁�ｧ�6ｷR�0，00 ���3���
lzwiekszeniastratvl 

N． 立�6ｸ��7G&�F��ｦ觚GF��240713，44 �33c����3���

富市⑧R

POdpISIPleCZ征kaKwestora

（nrtelefonu）

Krakew，23marca2012r 四四回
mleJSCOWOSCidata podpISRektora
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l諒品評諒
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i
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1
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1

1
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l
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l
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ZaIacznIknr2doKDR14

iasnym 　Rok2011 �&�#����

i �� � �#�3�s鼎ャR�

鴫dew � ��

ia �� �� �#�3�s鼎ャR�

1 �� �� �#�3�sイャR�

1．1 �� ��210271492 �#sC)4塔S��

a �� �3565020，21 �3ツSC3Sc��

b �� �1462305，29 ���##ピc�"�

1．2． �� �� �#3�c�S�イ2�

2． �� �� ��

2．1． �� �� ��

a） �� � ��

b） �� � ��

2、2． �� � ��

3． �� � ��

a） �� � ��

u ���� 

b） 覆� � ��

S ���� 

3．工 �� � ��

4、 �� � ��

4．1． 覆� � ��

a） �� � ��

Z ���� 

Z ���� 

i ���� 

b） 覆� � ��

p 末�8*��G���� 

4．2． �2� � ��

5． �� � ��

5．1． 覆� � ��

a〉 �� � ��

b �� � ��

乙 ���� 

5．2． 抜� � ��

6． �� � ��

6．1． �� � ��

●， �� � ��

b） �� � ��

6．2． �� � ��

7． �� �� ��

7．1． �� ��ﾆVｶ�&W7R� ��

． �(ｫｦFGr��� 

7．2． �� � ��

aI �� � ��

b） �� � ��

7．3． �� 柳8�ｶｷ&W7R� ��

7．4． �� �� ��

馴edew � ��

7．5． �� � ��

a） �� � ��

● ���� 

b） �� � ��

7．6． �� � ��

7．7． �� � ��

8． 瓶�netto �336811．81 �#C�s�8�CCB�

a） 仏��議○ �336811．81 �#C�s�8�3CB�

b） �7B�etto � ��

CI ��ZZySku � ��

ii �� � ��

iiI ��iastratyl � ��

K「akewidma29marca2012「「／伸′
iへ＼－

PodpiSRektora

働／化合J
i



！　。。。，7578。
航岨剛高角i旧事叫Il

i盤羅I畳語
NazwaUczelni

l

I
RACHUNEKPRZEPLYWOwpIENIEZNYCH

SPOrZadzonyza°kresodlO12011r d°31122011「

（metodaponednia） 

Tr 儡e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　31．12．2010r．1　31．12．2011「． 

．PrzeplywySrodkewp 册nieZnychzdziaIaInoScioperacyjnej 

．Zysk（Strata）netto 剴#C�s�8�3CB�336811，81 

．Korektyrazem： 剴�S涛c3��3s��4110705，85 

1・AmortyzacJa 剴ツ��3��C�R�1205060，86 

2．Zyski（Straty）ztytu－urdZnickursowych 剴��3���0，00 

3．0dsetkiiudziaIywzyskach（dywidendy） 劍�ﾃ3CCォ�3C��－32200．78 

4．Zysk（Strata）zdzia－alnoSciinwestycyJnej 剴��3���0，00 

5．Zm ����ﾃcゴピ��3���1398030，00 

6．Zm ����7F�躙ｦ���6Wr����3���0，00 

7．Zm ����ﾃs�#c嶋�3Cr�194701、90 

8．Zm ����7F��5ｨ�ｶ&���ｦ��&WFｶ�W&ﾖ匁��6��Gｧw幡�FｶｦVﾗ���7ｦVｶ鵡&VG優����3c鼎�H�3S��－1276615，37 

9．Zm ����7F�躙&�末7ｦW&蒙坊Gｧ柳ｷ&W8�ｵw�6��都イ�S��3sB�2621729，24 

10．Innekorekty 剴��3���0100 

iil．Przep吋Wypienie乏nenettozdziaIainoScioperacyjnej（l＋I－Ii） 剴�イ�3S(�3#2�4447517，66 

．PIZepbrwySrodkewpienieZnychzdziaiaInoSciinwestycyjnej 

．WpIywy 剴3S�sS度�3�"�2341224，66 

1．ZbyciewartoSciniem 冲eriainychlpraWnychorazrzeczowychaktywOwtnNaIych ���C���0，00 

2．Zbycieinwestycjiwn 决uch°mOSciorazwart°SciniemateriaIneIPraWne ���3���0，00 

3．Zaktywbwfinans°WyCh．wtym： 剴��3���0，00 

a）wjednostkachpowiazanych 剴��3���0－00 

b）wpozostalychjednostkach 剴��3���0，00 

ーZbycieaktywdwfinansowych 剴��3���0，00 

ーdywidendyiudziaIywzyskach 剴��3���0，00 

ーSPねtaudzieIonychpoとyczekdIugotermin°WyCh 剴��3���0，00 

一〇dsetki 剴��ﾃ���0．00 

ーinnewplywyzaktywewflnanSOWyCh 剴��3���0，00 

4．innewpIywymwestycyJne 剴3S�sS度�C�"�2341224，66 

Ii．Wydatki 剴c3�c鼎8�3cB�5909865，98 

1．Nabyciewart°Sciniemateriainychiprawnychorazrzeczowychaktyw〔）Wtrwalych 剴ゴ���8�3c��2968432，43 

2．InwestycjeWnieruchomoSciorazwartoSciniemateriaineIPraWne 剴SCSャS��3�B�2941433，55 

3．Naaktywafinansowe，Wtym： 剴��3���0，00 

a）wjednostkachpow 兮zanych ���3���0，00 

b）wpozostalychjednostkach 剴��C���0，00 

8－nabycieaktywdwfinans。WyCh 剴��3���0，00 

口



ーudzielonepoZyczkidIugoterminowe �0．00 ���C���

4．innewydat 也vW7G�7幡覲�0，00 ���3���

間．Przepiywyp 匁帽*坊觚GF�Gｦ����匁�66末轅W7G�7岬觀ｨ����ﾃ���｢�－2799346，62 ��ﾃ3ScツC��33"�

．przeprywysrodIkewpienieZnychzdzia胤noScinansowej 

1．WpIwy �39317，24 ���3���

1．Wp－ywynett 備･w芳�譁�VGｦ��萌x�坊ﾖ�6ｦ��ｶ4ｦ��ｦ末跚�6��7G'VﾖV蹤Wvｶ��友�薮w�6��0，00 ���3���

0raZd°PIatd°kapitaiu 

2．KredytyiP°Zyczki �0，00 ���3���

3．Emisjad山とnychpapierbwwartoSci°WyCh �0，00 ���3���

4．innewpiywyfinansowe �39317，24 ���3���

．Wydatki �0，00 ���3���

1．Nabycieud 薄'x���ｶ6ｦ��ｧvﾆ�6逍6��0，00 ���3���

2．Dywidendy 匁Ww����G匁�'ｦV7ｧx,ﾕ66�6坊亦�0，00 ���3���

3．1nne，niZwy 宥匁�%ｦT5･t��66�6傍偃Uw芳�Fｶ立G宥X�'��ｦｦ��ﾇWｧ�6ｷR�0，00 ���3���

4．SpkrtykredytdwipoZyczek �0，00 ���3���

J5・WykupdluZnychpapierdwwartoSciowych �0，00 ���3���

16・Ztytu一uinnychz。b。Wiazahfinans。WyCh �0，00 ���3���

”7・PIatnoScizobowiazahztytuIuumdwieasIngu面ansowego �0，00 ���3���

18・Odsetki �0，00 ���3���

9．innewydatkifinans°We �0，00 ���3���

看IiPrzepANyP 末Uｦ觀觚GF�Gｦ��,ｴ匁�66貿匁��6�Vｨ�綿�ﾆ迄�｢�39317，24 ���3���

阜p巾即時Wyp 末Uｦ觀觚GF�&�ｦVﾘ����Xﾖ$��ﾄ(�Vﾆﾆﾈ�ｴ��ﾆ8�V薄��｢�－919677，15 塔sャsh�33B�

0，00 ���3���・B－lansowazmlarlaStanuSrodkowpien－eZnych，Wtyrrl： 

「－Zmianasta…Sr。dkewpienieZnychztytuhr62nickurs。WyCh �0，00 ���3���

書・Srodkipien曹enapoc＊諒okresu �2＼295699，57 ��3sc�#(�3C"�

G．SrodkipienieZnenakoniecokresu（F＋I－D），Wtym： �1376022，42 �##SCン��3sb�

一〇〇graniczonejmoZiiwoScidysponowania 葛1 �0，00 ���3���

Krakbw，29marca2012r

mIe／SCOWOSeIdata

圃田園
podpISRektora
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（8）

DodatkoweinformacieiobiaSnieniadosDraWoZdaniafinansoweqo

Za rokobrotowv2011

1）Szczegd WZakreszmianWartOScigmpwartoScIg田PrOdzajowychSrodkOwt…a母Ch－

WartOSclniematerIainychiprawnychorazInWeStyCJidhJgOteminOWyChych，Za面eraJaCyStan

tychaktywdwnapoczatekrokuobrotowego，ZWekszen－aizmnieJSZeniaZtyt冊u：aktuaiiZaqi

WartOSci，nabycia，PrZemieSZCZeniaWeWnetrZnegOOraZStankoh∞W，adiamajatku

amortyzowanegopodobneprzedstawieniestandwitytuh5wzmiandotychczasoweJ

amortyzacji山bumorzenia

ZmianywrzeczowychaktywachtnNaJych

1

i

i

l

l

l

l

l

l

t

l

I

l

l

I

t

l

口

Lp、 婦�7ｦ7ｦVv�譁V譁R�Stanna POCZatek Okresu 沸ﾖ��迺��7F�跏����8�ｳH�ﾃX�｢�ZWiekszenia 沸ﾖ譁T･5ｦV譁��

1 �"�3 釘�5 澱�

i 夫�'F�66匁坊ﾖ�FW&��ﾆ觀��&�v覲�

a 夫�'D�47��7ｦ�Fｶ���522344，74 鼎����3��� 鉄#s#CC�sB�

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�%ｦV譁R�503384，88 ���sc8�3��� 鉄�S�Cx�3澱�

C 夫�'D�46觚GF�����ﾆ(�｢�18959，86 ��田ツ8�3���｢� ��#�塗�3s��

ii �7&�ｶ宥'v�,ｨ*ﾓ��ｳ(��8�ｳH�ｳX�｢�

a 夫��6W��7ｦ�Fｶ��� �#田3S3#C2�395117，28 ��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R� ��S涛鼎8�33��393140．53 ��

C 夫�'D�46觚GF�����ﾆ(�｢� ��3c3S��3�B�1976。75 ��

1． 背'V蹠��婦G儲�&�v�坊7ｨ�GYe'友ｸ�｢�

a 夫�'D�47��7ｦ�Fｶ���1668822，30 �� ��ccャ#(�33��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�574745，50 ��3sc3��#��� 都�#3�8�3c��

C 夫�'D�6V觚GF�����ﾆ(�｢�1094076．80 ����3sc3��3���｢� 涛ScC3��3s��

2 �'VG匁ｶ��4柳ｶ�坊柳&坊ｷG末螽�F��H�F要��B� �� ��

a 夫��6W��7ｦ�Fｶ��� 塔涛C#��3s�� ��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�%ｦV譁R�5854832105 鼎涛�嶋�3S"� 田3SC�3��Sr�

C 夫�'D�6V觚GF�����ﾆ(�｢� 鼎��##8�3��� ��

3 謬沸�GｦV譁�FV6��7ｦ觀蒙�7ｧf迺�

a 夫�'D�6W��7ｦ�Fｶ���7944249101 ��cSC����3Sr�343919，30 涛#SC33��C#��

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�6150430，87 塔cイS��33��341942．55 田csc鼎h�3c"�

C 夫�'D�6V觚GF�����ﾆ(�｢�1793818，14 都ゴSC8�3#r�1976，75 �#Sss3ォ�3cb�

4 �7&�ｶ宥&��7��ｷ'GR�

a 夫�'D�8���u��7ｦ�Fｶ���164047192 鉄3�38�3���41000，00 ��sc����3�"�

b 芳��6�7ｦ�6�WVﾖ�'ｦV譁R�110117、08 �#��塗�3sb�41000，00 塔�#�8�3ィ�

C 夫�'D�6V觚GF�����ﾆ(�｢�53930，84 �3#�3h�3#B� 塔cツx�����

a 夫�'D�6W��7ｦ�Fｶ���244420，72 �3Ss�sh�#�b�10197，98 鉄��#嶋�3���

b ��160814，59 都CSS��3s��10197，98 �##S�c��33"�

C ��83606，13 �#�#S#H�3CR� �3cc�3���S��

SrodkitrwaiewbudowieobejmuJa：

Lp． 婦�7ｦ7ｦVv�ｦV譁R�Stanna POCZatek 沸ﾖ��迺��7F�跏��ZWiekszenia 沸ﾖ譁X�e5ｦV譁��

Okresu 匁�ｴ��G�#���� ���8�ｳH�ﾃX�｢�

1 �"�3 釘�5 澱�

1． �� �� ��

2． �� �3涛c3�S�sR�1054872120 ��

raZem ��3996305，75 ���SCピ(�3#�� 

1
　
　
　
，



2）wartoSegruntdwuzytkowanychwieCZyScle，

AkademiaposiadagruntyuZytkowanewieczyScieowartoScibruttol・376“381，72PLN；

netto939．274，72PLN，

3）wartoSenieamOrtyZOWanyChiubnieumarZanyChprzeziednostkeSrodkdwtrwalych，

uzywanychnapodstawIeumewnaJmu，dzIerZawyiinnyChumdw，WtymZtytuiu

umdwleasingu，

AkademianieposiadaSrodkewtrwaA／chuZywanychnapodstawietegotypuumew．

4）zobowiazaniawobecbudzetupahstwaiubJednosteksamorz的uterytorialnegoztytulu

uzyskaniaPraWaWlasnoScibudynkdwibudowiI，

Akademianieposiadazobowiazah wobec budZet”　Pahstwa iubgminy

Ztytu山uzyskaniaprawawAasnoSci budynkbw ibudowli，

5）daneostrukturzewIasnoScikapitaAjPOdstawowegooraziiCZbienominaheJSubskrybowanych

akc川WtymuPrZyWiieJOWanyCh，

NiEDOTYCZY，

6）stannapoczatekrokuobrOtOWegOiZWIekszeniaiWykorzystanieOraZStankohcowykapitaldw

（funduszy）zapasowychireZerWOWyCh　，OiieJednostkanieSPOrZadzazestawieniaZmian

Wkapitale（funduszu）wlasnym，

PowyzszeinformacJeZaWarteSaWdokumencie一“Zestawieniezmianwkapitalewねsnym日，

StanoWlacymcZeSCSpraWoZdaniafinansowegozarok2011，

7）propozyqecodosposobupodzialuzyskuiubpokryciaStratyZarOkobrotowy，

Zyskzarokobrotowy2011zwiekszyfunduszpodstawowyuczeini，

8）daneostaniereZe…Wed山gceluichutworzenianaPOCZatekrokuobrotowego，

ZWlekszeniaCh，Wykorzystan町rOZWiaZanIuiStaniekohcowym，

Wrokuobrotowym2010Akademianieutworzyねrezerw，

Wrokuobrotowym2011Akademia utworzyねrezerwy wwysokoScil．398，030，－PLNna：

rezerWyd山goterminowe：

1．0dprawyemerytalne

2．nagrodyjubiIeuszowe

rezerwykretkoterminowe：

1．0dprawyemerytalne

2．nagr°dyjubiieuszowe

3，ZadaniazwlaZaneZbadaniemlosdwabsoIwentewASP

4．badaniesprawozdaniafinansoweg°Za2011r，

5・kosztywycenyrezerwynaSwjadczeniaemerytaihe

irentoWeoraZnagrodyjubiieuszowezarok2011

6・premiabiIansowazasporzadzeniesprawozdahia

finansowegozarok2011

7。preZentaCjedokonaliahystycznychpracownikbw

Wydzia山Maiarstwa““LabiryntWoInoSci●●

220，470，00PLN

409．393，09PLN

320．334，73PLN

301．454，68PLN

30，000，00PLN

9，840，00PLN

l．537，50PLN

60．000，00PLN

45．000，00PLN

9）dane00dpISaChaktuaiiZuJaCyChwartoSenaieznoSc主ZeWSkazaniemStanu

napoczatekrokuobrotowegoiZWIekszeniaCh，Wykorzystaniu，rOZWiaZaniu

lStanlenakoniecrokuobrotowego



DaneoodpisachaktualizuJaCych：

10dpISyaktuaIiZujaCeWartOSenaieznoSciZtyt nIedobordwISZkdd

StannaPOCZatekroku17000，－PLN

Wykorzystanie　　　　　8514，06PLN

StannakonleCOkresu　8485，94PLN

O）POdziaIzobowiaZahdlugoterminOWyChwedIugpozyc」lbiiansuopozostaIym

Oddniabiiansowego，PrZeWidywanymumowa，OkresieSPIaty

a〉dolroku－Akademianieposiadategotypuzobowiazali；

b）powyZejl rokudo3lat－Zobowiazanianakw°te62．993，29PLN

（kaucjegwarancyjne）

C）powyZej3iatdo5iat－Zobowiazanianakwote2．556，75PLN．

d）powyZej5iat－Akademianieposiadategotypuzobowiaza五

1）WykaziStOtnyChpozyc」iCZynnyChibIernyChrozilCZehmiedzyokresowych

UczeIniaposiadanakoniecr°kuczynnerozliczeniamiedzyokresowe－

kretkoterminowe－naktereskiadajasieprZedplatynaprenumerateczasopism，

prZedpJatynarekiame，intemetorazopiaconezgoryzarok2012ubezpIeCZenia．

Nakoniec2011r・UczeIniaposiadaIarozIiczeniamiedzyokresoweprzychoddw，

naktereskJadalysie：

roziiczeniadIugoterminowewkwocie6．167．409，06PLN

rOZliczeniakrbtkoterminowewkwocie3．658．351，12PLN

NaroziiCZeniadIugoterminOWeSkはdaiaSi（；

prawowIeCZyStegOUZytkowaniagruntOW

amortyzacJa

IaparaturaKBN／

amortyzacJaWyPOSaZenIa

°trZymaneSrOdkinareaiiZaC」eZakup°WSrOdkdw

trwaIychiinWeStyCyJyCh

amortyzacJaSamOChodu／FIatDucato／

reaiiZaCJaPr0」ektdwbadawczych

amortyzacJa（aparaturabazadydaktyczna）

KrdtkoterminOWerOZilCZeniamiedzyokresoweobeJmuJa．

dotac」eMKiDNnastyczen2012r

nIerOZIICZOnedotacJenabadaniaWIasnelStatutOWe

dotac」enaWykonanieZadahwroku2012

5rOdkiPrZenieSIOneZWPIatzastudianieStaCJOname

isemestr2011／2012

SrOdkiPrZenieSIOneZWPIatzastudIadoktoranckie

SrodkiPrZenieSIOneZWPlatzastudiaPOdypiomowe

SrOdkinareaIIZaCJePrOJektowuniJnyCh

inne（POWtOrkIlOPIatyzastudIaCudzozlemCOW，

nagrOdykonkursowe）

PLN　662914，00

PLN　402499126

PLN　796443，53

PLN2898524，07

PLN　30057，83

PLN166150，79

PLN1210819，58

PLN874000．00

PLN549202，95

PLN911490，51

PLN937320，23

PLN268228，01

PLN　63742、20

PLN18783，75

PLN　35583，47

WykazgrupzobowlaZanZabezpIeCZOnyChnamaJatkuJednostkI，

Akademjanjeposiadazobowiazalitegotypu．

2）ZobowiaZaniaWarunkowe，WtymrOwnieZudzieioneprzezJednostkく…gWaranqeIPOreCZema

takzeweksiowe，

Akademianieposiadaz°bowiaZaliwarunkowych・

3）strukturarzeczowa（rodzaJedziaIalnoSci）iterytoriaina（kra」，eksport）prZyChodewnetto

ZeSPrZedazyproduktbw，tOWarbw，materla†ew

AkademiaprowadzidzialalnoSetyikowkraju．



萱

12・

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1）wysokoSeIWyJaSnIenlePrZyCZynOdpISbwaktuaiizuiaCychSrodkitrWale，

AkademianiedokonywaiatakichaktualizacJI，

2）wysokoSeodpISdwaktuaiizuJaCyChwartoSezapasdw，

Akademjaniedokonywaねwroku2011takichodpisew．

3）informacjeoprZyChodach，kosztachiWynikachdziaIalnoScIZaniechaneJWrO

iubprzewidzianeJdozanIeChaniawrokunastepnym，

AkademianiezaniechaねえadnegorodzajudziaiainoScianinie

dzialaniawprzyszIoSci．

4）roziiCZeniegIOwnychpozycJirdzniaCyChpodstaweopodatkowania

OdosdbprawnychodwynikufInaSOWegO（ZySku，Straty）brutt0，

Akademiajestzwoinionazpodatkudochodowegoodoseb

p°datekodwydatkew，ktdreniezostaiyuznanezakoszty

WSwjetIeprzeplSoWuStaWyopodatkudochodowymod

tychzaliczono：

kosztyreprezentacJI

OdsetkikarneskL ZUS

°PIaconeskladkinarzeczorganizac川doktdrych

PrZynaleznoSenieieStObowiazkowa

karaSanepid

naleZnoScIPrZetermInOWane

darowiZnyPrZekazane

nadwyzkainwentaryzacyJna

kosztupomnieniaUrz．Skarbowy，Sanepid

karafinanSOWa Urz．Marsza撮Owski

SPiSanienaIeznoScitrudnoSclagaInych

SPiSanieniedoboruinwentaryzacyJnegO／

：PIS？n－enaI学享CiprzeterTinowanycy
kosztyegzekucJikomorniCZeJ

1嵩tuaiizuJaCynaleznoSe

I

l

l

l

l

l

I

口

5）wprzypadkuJednostek，kt6tesp

daneokosztachwytworzeniap

AkademiaprzyjeJaporewna

6）kosztwytwoiZeniaSrodkew

rezniCekursoweodzoboI

Akademianiewytwarza

7）POniesiOneWOStatnIm

odrebnienaIezywyka

Wroku2011Akade
2．968．432，43zi．

NiezhanaJeStjes

Akademia niedo

8）informacJeOZ

∠ym

awnych，PJacijednak

yskaniaprzychodew

bprawnych．Dowydatk6W

86．493，47PLN

336，76PLN

16．512，84PLN

／　　　　1。5，00PLN

271，00PLN

5．000，00PLN

l．067，00PLN

26，40PLN

19．996，82PLN

l．245，20PLN

8．049，82PLN

415，50PLN

3．274．12PLN

163，40PLN

142．957，33PLN

rZadzajarachunekZySkOwistratwvl

山kt6wnawIasnepotrzebyorazokosztachrodzaiOWyCh，

czywariahtPreZentaCjirachunkuzyskewistrat．

nNaiychwbudowie，WtymOdsetkiOraZSkapitaiiZOWane

ZahzaclagnietychwceluichsfInanSOWanla，

kuiPlanowanenanasteprIyrOknakladynaniefinansoweaktywatrwale

CPOnIeSiOneiPlanowanenakladynaochrOneSrodowISka，

iaponiosiahakねdynahiefillanSoWeaktywatrwalewwysokoScj

ZeWySokoSeplanowanychnakiadewwroku2012．

onaねnakIadewnaochroneSrodowiska．

kachIStrataChnadzwyczaJnyCh，ZPOdzialemnaIosoweiPOZ°StaIe，

Akademianieponiosねwroku2011zyskbwisti●atnadzwyczajnych．

9）POdatekdochodowyodwynikunaoperacJaChnadzwyczaJnyCh，

Akademianieoslagneiawynikunaoperacjachnadzwyczajnych，



8

1

1。．

1

10）DiapozycJibiiansuiraChunkuzyskbwIStratiWyraZOnyChwwaIutachobcych－kursyprzy」etedo

iChwyceny，

2a）ObJaSnIeniaStruktu「ysrodkOwpienieZnyChprzyJetyChdorachunkuprzep－ywdwpienIeZnノyCh－aWPrZyPadku

gdyrachunekprzepIywowpienieZnyChsporzadzanyJeStmetOdabezposrednia＿，dodatkewona－ezyprzedstawI

PrZedstawiCuzgodnieniePrZePIywbwpie…eZnychnettozdzIalainosciOPeraCydnIa，dbdatkowonaIezy

metodaposrednia－WPrZyPadkurbZniCPOmIedzyz…anamiStanuniektOrychpozycywbiiansieOraZ

1　器詰岩豊岩yChpozycJilWykazanymiW’aChunkuprzep－ywbwpienie；申naiezy1°′」－〉’ii〉i〉iir’’‾′〉‾′’’′1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

黒帯謂嵩禁書盤嵩講書器書法。S．an。w
PoCZatkowychikoIicowychbilansu．

4．　informac」eO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

1）charakterzeiCeiugospodarczymzawartychprzezIedn°Stkeumdw申euWZgiedniOnyChwbiiansie

WZak「esienieZbednymdoocenywpNrwunasytuacJemaJatkowa）finrSOWaIWynikfinanSOWy

JednostkI．

NIE DOTYCZY．

2）IStOtnyChtransakcJaCh（WraZZkwotamI）zawanychprzez」ednbstkenaMnyChwarunkachniZrynkowe

ZeStrOnamIPOWiaZanymiiPrZeZkt0rerOZumieSieJednostkIPOWlaZaneOraZ

a）osobe－ktOraJeStCZIonkIemOrganuZarZadzaJaCegO。nadzomJaCegOiubadminiS血JaCegO」ednostkI

iubJednostkIZn卑POWiaZaneJIub

b）osobe．ktOraJeStmaIzonkiemiubosobafaktycznIePOZOStaJaCaWeWSPdInympozyc町krewnym

IubpowinOWatymdodrugiegOStOPnia，PrZySPOSObiOnymiubprzysposabiaJaCymiOSOba＿ZWiaZana

ZtytuluopiekIIubkurateIiWStOSunkudoktoreJkoiwiekzosdbbedacychczIonkamiOrganuZarZadza」aCegOl

nadzoruJaCegOiubadmInlStruJaCegOjednostkliubjednostkiZniaPOWIaZane」iub

C）」ednostkekontroiowana，WSPOIkontroiowanaiubimaJednostke，naktO「a＿ZnaCZaCyWPlywwywiera

lubposIadawnIe」ZnaCZaCaiioscgIosow，bezpoSrednI°IubpoSredni00SOba、OktOre」mOWaWIitaibliub

d）」ednostkereaiiZuJaCaPrOgramSwiadczehpracowniCZyChpookresieZatrudnienialSklerOWany

dopracownikowlednostkiiubinne月ednostkI。bedace月ednostkapowIaZanaWStOSunkudote」」ednostkl，

WraZZinfo「maciamiOkreslaJaCymlCharaktertychtransakcJi

informac」edotyczaceposzczegoinychtransakcjlmOgabyezgrupowanewedIugIChrodzaJul

ZWy」alkIemPrZyPadku，gdyinformacJenatematPOSZCZegOlnychtransakcJiSa＿meZbednedia

ZrOZumIenIaIChwplywunasytuac」emaJatkowa，finanSOWaiWynikfinanSOWyIednostkI，

NIEZAWIERANOTEGO TYPU TRANSAKCJI．

3）przecietnymWrOkuobrotOWymZa叫dmeniu，ZPOdzlaIemnagrupyzawodowe

PracowniCyumySIowI

PracowniCynaStanOWiSkachrobotniOZych　　　　　　　　　　　　　　　　3580Seb

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1驚喜：嵩嵩：。。．剛　　380sdb

l　誓。∴掴。ZJ。a。．。。Z。…。mZZySku陣。。。，。。a」。k篤、lWt，m

l　議詰k’a宇戸Z脚＝nadzo’UJaCyChsp伽diowych（d－akazde」

1豊器嵩藍器招請詰豊謹話盈墨書
grupyosobno）lZeWSk詑aniemWarunkowoprOCentOWaniaiterminUSPIaty

NiE DOTYCZY．

／／

6）wynagrodzeniubiegIegorewidentaiubpodmIOtuuPraWn一〇negOdobadaniaSPraWOZdan

finanSOWyCh，WyPIaconym山bnaieznymzarOkobrotOWy，OdrebnIeZa

a）obowlaZkowebadanle「OCZnegOSPraWOZdaniafinanSOWegO
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1

1

15

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

口

kwota8．000，－PLN＋23％VAT

laczniebrutto9．840，－PLN

b）audytzewnetrznywydatkowaniaSrodkewfInanSOWyChnanaukezarok2009

kwota8．000，－PLN＋23％VAT

laczniebrutto9．840，－PLN

C）usIugidoradztwapodatkowego，

NiEDOTYCZY．

d）pozostaねus†ugi．

NiE DOTYCZY．

1）InformacJeOZnaCZaCyChzdarzenIaChdotyczacychiatubIeglych，uietyChwsprawozdanIu

flnanSOWymrOkuobrOtOWegO，WtymOrOdzaJuPOPeIniOnegOb－eduorazkwoc－ek。rekty，

Takiezdarzenianiewystapiry．

2）InformacJeOZnaCZaCyChwydarZenlaCh，」akienaStaJI時POd…bIIansowym，anIeuWZgiedniOnyChwspraw－

WSPraWOZdamufInanSOWym，

Takiezdarzenianiewystap叫．

3〉prZedstawIeniedok°nanyChwrokuob「otowymzmIanZaSad（POlitykIraChunkow°Sci），WtymmetOdwycen

WyCenyOraZSPOSObusporzadzan－aSPraWoZdaniafinanSOWegOiJeZei，WyWIeraJaOneiStOtnyWtymmetod

nasytuacJemajatkowaIWynikfinanSOWyJednostki，iChprzyczynyISPOWOdowanazmlanamikwote

WymkufInanSOWegOOraZZmIanWkapitale（funduszu）Wはsnym；

NiebyJozmianwmetodziesporzadzaniasprawozdaniafinans。Wego・

4）informacjeilCZbowezapewniajaceporewnywaInoSCdanychsprawozdanlafinanSOWegOZarOk

POPrZedmZeSPraWOZdamemZarOkobrotowy

PordwnywainoSezostaねZachowanabezd°konywaniazmianwbiiansieotwarciaroku2011．

1）IntOrmaCJeOWSPdInychprzedsieWZieClaCh．kterenIePOdIegaJa．konsClldac」i，

NIEDOTYCZY．

2）informacJeOtranSakcJaChzJednostkamiPOWiaZanymi，

NiEDOTYCZY．

3）wykazspeはk（nazwa，SiedzIba）iWkterychJednostkaposladaconaJmnIeJ20％udzIaiOwwkapltaie

IubogOIneJIICZbIegIosOwworganIeStanOWiaCymSPelki；Wykazlenpow剛enZaWIeraCtakzeinformacIe

OPrOCenCleudzIaIbwiStOPniuudzIaluwzarzadzamuOraZOZySkuiubstraclenettOtyChspdiek

ZaOStatnirOkobrOtOWy，

NIE DOTYCZY．

4）ieZeIIJednostkanIeSPOrZadzaskonsoiidowanegosprawozdaniafIanSOWegO

korzrystaJaCZeZWOInienIaIubwyIaczeh，

NIEDOTYCZY．

Wprzypadkusp「awozdanIafinanSOWegO，SPOrZadzonegozaokres，WClaguktOregonastapiIo

POtaCZenIe．

NIEDOTYCZY．

WprzypadkuwystapieniamepeWnOScl，COd°mOZIIWOScikontynuowaniadzIalaInoScI．0PiS

tychn，ePeWnOSci。raZStWlerdzenie，ZetakaniePeWnOSCwystepuJeOraZWSkaza…eiCZySPraW°ZdanIe

flnanSOWeZaWlerakorektyztymzwiaZane．lnformaqapowlnnaZaWIeraC「bwnieZOPISPOdeJmOWanyCh

badZpianowanychpIZeZ」ednostkedziaiah，maJaCyChnaceIueIiminaqeniePeWnOScl，

Niewystepuieniepewno56，ccdomoZliw。Scik。ntynu。WanjadziaAaInoSci・

Wprzypadku，gdyinneinformacie，niZWymieniOnePOWγZeI．mO9時bywiStOtnySPOSdbwplynac

na°CeneSytuaCJimajatkowei，finanSOWejOraZWynikfinanSOWyJednostki．nalezyuJaWmCteinformaqe

NiewystepuJainformacjeinne，ni wγmienionepowyZej・

Krakbw．dnia13marca2012「　　‾／フ抗告
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