
UCHWALANr VI/06/2012
Rady Centralnej Zwi~u Tatar6w Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 6.06.2012 w sprawie przyj~cia sprawozdania rmansowego z dzialalnosci
Zwi¢u Tatarow Rzeczypospolitej Polskiej, jako Organizacji PoZytku Publicznego,

za okres od dnia Ol.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

Na podstawie §17 ust.l w zwi¢u z §25 ust. 7 Statutu Zwi¢u Tatarow
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ZTRP, przyj~tego przez V Nadzwyczajny Zjazd
Delegatow ZTRP, w dniu 24.04.2010 r. oraz w zwi¢u z art.52 ust.2 ustawy z dnia
29.09.1994 r. 0 rachunkowosci (DZ.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z poZniejszymi zmianami)
uchwala si~, co nast~uje:

1. Zatwierdza si~ sprawozdanie finansowe ZTRP za okres
od dnia o1.01.20 11r. do dnia 31.12.2011r.
w brzmieniu podanym w zal~czniku Nr 1 do niniejszej uchwaly.

Sekretarz
Rady Centralnej ZTRP

Maria~wiCZ-Bukin

Skarbnik
Rady Centralnej ZTRP
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Lilla Swierblewska

Prezes
Rady Centra)nej ZTRP
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZWII\ZKU
TATAROW RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ ZA 2011 ROK

1. Zwiqzek Tatar6w Rzeezypospolitej Polskiej jest jednostkq nie prowadzqeq
dziatalnosci gospodarezej w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 02 lipea 2004 roku
o swobodzie dziatalnoSei gospodarczej ( Dz. U. z 2007 roku nr 155, poz. 1095) .

2. Zwiqzek Tatar6w Rzeezypospolitej Polskiej posiada swojq siedzib~ pod adresem
Bohoniki 23 w gminie Sok6tka.

3. Zwiqzek dziata na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sqdowym w
Biatymstoku - Rejestrze Stowarzyszerl, innyeh organizacji spotecznych i
zawodowyeh, fundacji i publicznych zaktad6w opieki zdrowotnej pod numerem
KRS 0000204972 prowadzonym w Sqdzie Rejonowymw Biafymstoku, XII
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sqdowego.

4. Podmiot nie wpisany jest do rejestru przedsi~biore6w. Zwiqzek Tatar6w
Rzeczypospolitej Polskiej posiada statut organizacji pozytku publicznego.

5. Zwiqzek dziata na podstawie przepis6w ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo 0

stowarzyszeniaeh (t.j. Dz. U. z 200lr. Nr 79, poz. 855 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. 0 dziatalnoSei pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. 0 mniejszoSeiach
narodowyeh i etnicznyeh (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z p6Zniejszymi zmianami) oraz
Statutu.

, Oddziaf Podlaski z siedzibq w Biafymstoku przy ul. Piastowskiej 13F
~OddziafP6fnocno,Zachodni z siedzibq w Gdarlsku przy ul. Nowiny 2B
, Oddziaf Bohonicki z siedzibq w Bohonikaeh 23

, prowadzenie dziatalnoSei na peez mniejszoSei narodowyeh i grup etnieznyeh
, oehronll i piecza nad zachowaniem Swiadomosci etnicznej polskich Tatar6w
, integracja ludnoSci poehodzenia tatarskiego
, pogf~bianie wiedzy 0 wtasnej tradycji i historii
~ ochrona i popieranie interes6w spofecznych, ekonomieznych 1 zawodowyeh
swoieh ezfonk6w



- prowadzenie dziatalnoSci informacyjno-wydawniczej
- organizowanie dziafalnoSci naukowo-badawczej dotyczqcej Tatar6w Polskich
- organizowanie spotkan integracyjno-poznawczych
- wspieranie dziafalnoSci mfodziezy, pogf~bianie wiedzy i doSwiadczenia JeJ
czfonk6w

9. Zwiqzek Tatar6w RP prowadzi ksi~gi rachunkowe zgodnie z zasadami Ustawy z
dnia 29.09.1994 0 rachunkowoSci ( Dz.U. Z 2002r. Nr 76, poz. 694 ).

10.Ewidencja przychod6w i koszt6w prowadzona jest w uktadzie rodzajowym
koszt6w z podziafem na koszty statutowe i pozostafe zwiqzane z bieZqcq obsfugq
jednostki. JednoczeSnie koszty rozliczane sq na miejsca powstawania z podziafem
na koszty poniesione przez oddziafy Zwiqzku celem dodatkowej analizy.

11.Rachunek wynik6w sporzqdzony jest w wersji por6wnawczej, zgodnie z przyj~tym
sposobem ewidencji koszt6w.

12.Bilans sporzqdzony jest w oparciu 0 wz6r dla jednostek niebE2dqcych sp6fkami
handlowymi, nieprowadzqcych dziafalnoSci gospodarczej.

13.Sprawozdanie finansowe Zwiqzku Tatar6w Rzeczypospolitej Polskiej sporzqdzone
jest z zamiarem kontynuowania dziatalnoSci przez jednostk~.

14.Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostafo za okres od 01 stycznia 2011 roku
do 31 grudnia 2011 roku.

BIURO RACHUNKOWE
BaURO RA11J;KOWE .Roza ChaZb/lt'W.'.CZ

• 15-514 Bialystok. ul. DojIicly G6me 76
ROitJJ C . ewlCZ NIP 542-216-50-16

ooW.lAS.CJ'(:).~.~................•. tel./fax 085 7.4H1.6:4J...

imi~ l nazwisko omz podpis osoby, ktorej powierzono prowadzenie ksiCig

rachunkovvych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy 0 rachunkowoSci



'ZWI~ZEK TATAROW RZECZYP00i'ULi IC'; riJLvl\(CJ
RADA CENTRALNA

BOHONIKI23, 16-100 SOKOtKA
Adres do korespondencp' uJ. Bystrzycka 22~, 15-161 Bialystok

KRS 0000204972 REG ON 050366854 NIP 583-286-32-57

(dla jednostek nieb~qcych sp6!kami handlowymi, nieprowadzqcych dzialalnosci gospodarczej, 0 kt6rych mowa
w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 15listopada 2001 r. - Oz. U. nr 137, paz. 1539 ze zm.)

I. Wartosci niematerialne iprawne

II. Rzeczowe aktywa trwale

III. Naleznosci drugoterminowe

IV. Inwestycje dlugoterminowe

V. Dlugoterminowe rozliczenia mil(dzyokresowe

B"'~",;t.J.;a ob~o,to,~ve:~;'

I. Zapasy rzeczowych aktyw6w obrotowych

II. Naleznosci kr6tkoterminowe

III. Inwestycje kr6tkoterrninowe

L Srodki pienil(zne

2. Pozostale aktywa finansowe

kr6tkot~rmino\V~ .~6zii~nia.lDil(d~o~so\~e

5261,02

5261,02

2586,89

2586,89

I. Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

I. NadwyZka przychod6w nad kosztami (wielkosc dodatnia)

2. NadwyZka koszt6w nad przychodami (wielkosc ujemna)

'$, . Zob~\\'i~niai-tk~rm:n'a:~o.IJ411'i~z~i~:;·~,",'•. ;:,,"..'.:\ {,,"
I. Zobowi!)zania drugoterminowe z tytu-lukredyt6w i pOZyczek

II. Zobowi!)zania kr6tkoterrninowe i fundusze specjalne

I. Kredyty i pOZyczki

2. Inne zobowi!)Zania

3, Flmdusze specjalne

III. Rezerwy na zobowiilzania

IV. Rozliczenia mil(dzyokresowe

1. Rozliczenia mil(dzyokresowe przychod6w'

2. lone rozIiczenia mil(dzyokresowe

1 340,36 -1 619,82

1 340,36 1 340,36

-2960,18
(/,~:,-: :;:'.~:i:~~.\.. 4206,71

···:-'·x·
--. 3920,66

3920,66 4206,71

3920,66 4206,71

30.03.2012
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ZWI~ZEK TATAHdw RZECZYP06hJL, iLv ,. VLv',fLJ
RADA CENTRALNA

BOHONIKI 23, 16-100 SOKOtKA
Adres do korespondencji' ul. Bystrzycka 22~, 15-161 Bialystok

KRS 0000204972 REGON 050366854 NIP 583-286-32·57
, -

9715,21 72 013,32

1 160,00 2450,00

8555,21 69563,32

4418,9 61 761,65

5296,2 10251,67

16980,82

1014,4 4994,54

4746,05 8053,28

257,36 138,00

584,00 122,00

1 353,25 3673,00

35312,85 2792,79

539,99 150,00

4,71 1 138,21

1 127,87 12,03

30990,86 -2960,18

5. Amortyzacja

6. Pozostale

-2960,18

-2960,18R6:i:nica zwiykszaj,!ca koszty roku nastypnego (wielkosc ujemna)

Ro:znica zwiykszaj,!ca przychody roku nastypnego (wielkosc dodatnia)



INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZW1J\ZKU
TATAROW RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ ZA 2011 ROK

1. Aktywa Zwiqzku Tatar6w Rzeczypospolitej Polskiej wykazane w bilansie sporzqdzonym
na 31.12.2011 roku wynoszq 2.586,89 zlotych i sHadajq si~ ze srodk6w pieni~znych
zgromadzonych w kasie i rachunkach bankowych jednostki.

Srodki pieni~Zne pozostale w kasie gl6wnej Zwiqzku : 17,16
srodki pieni~Zne pozostale w kasie oddzialu Bohoniki : 1.057,30
srodki pieni~Zne pozostale w kasie oddzialu w Gdansku : 52,27
srodki pieni~Zne pozostale na rachunku bankowym prowadzonym w Banku

Sp6ldzielczym O/Sztabin : 382,09
srodki pieni~Zne pozostale na rachunku bankowym prowadzonym w Banku

Sp6tdzielczym O/Gdansk: 430,06
srodki pieni~Zne pozostale na rachunku bankowym prowadzonym w Banku

Sp6tdzielczym O/Bialystok : 648,01

3. Pasywa Zwiqzku Tatar6w Rzeczypospolitej Polskiej wykazane w bilansie sporzqdzonym
na 31.12.2011 roku wynoszq 2.586,89 zbtych i sldadajq si~ ze zobowiqzania z tytulu
poniesionych koszt6w dziahlnoSci w wysokosci 4.206,71 Pasywa zwi~ksza nadwyzka
przychod6w nad kosztami w wysokoSci 1.340,36, kt6ra jest konsekwencjq dziablnoSci
zwiqzku od poczqtku dziahlnoSci a kwota 2.960,18 zlotych zmniejsza wartoSC pasyw6w
jako wynik ujemny dziablnoSci Zwiqzku za 2011 rok.

~historyczny wynik dodatni z lat poprzednich
~ujemny wynik finansowy 2011 roku

- (+) 1.340,36
- (-) 2.960,18

5. Rok podatkowy 2011 zakonczyl si~ dla dziahlnoSci Zwiqzku nadwyzkq koszt6w nad
przychodami w wysokoSci 2.960,18 zlotych.

~sldadki czlonkowskie . 2.450,00
~darowizny got6wkowe na rzecz Zwiqzku 3.587,48



- 1 % odpis podatku na rzecz organizacji pozytku publicznego 11.365,10
- dotacje ze srodkow publicznych 51.390,74
- przychody finansowe 1.138,21
- ZWTotroszczenia 2.792,79
- sHadki na ufundowanie sztandaru 70,00
- wptaty uczestnikow spotkan 3.150,00

- uczestnictwo w spotkaniach religijno-etnicznych : 7.026,48
- organizacja spotkan wyznaniowych: 54.735,17
- materiafy biurowe : 3.925,65
- artykufy spoZywcze : 292,19
- drobne wyposaZenie: 776,70
- usmgi telekomunikacyjne : 75,00
- usmgipocztowe : 668,82
- obsfuga prawna i ksi~gowa : 3.381,96
- usfugi poHgraficzno-biurowe : 2.137,50
- opfaty bankowe : 590,00
- optaty sqdowe i administracyjne : 138,00
- optata za czynsz najmu : 1.200,00
- wynagrodzenia : 122,00
-podroze sfuzbowe: 3.673,00
- przekazane darowizny pieni~Zne : 150,00
- odsetki od zobowiqzan : 12,03
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