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INFORMACJA

Dot. : zauważonych błędów w sprawozdaniu za 2013 rok

Polskie Stowarzyszenie Na Rzęcz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w Koszalinie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 4; Nr KRS 000003644I informuje,

że w sprawozdaniu merytorycznym naszej organizacji zarok 2013 powstały błędy,

które dotyczyły :

a) działY. pkt. 1 .2 - Przeciętnaliczba zatrudnionych :

wpisano 8,364.0 > powinno być 83,64 etatów (błąd powstały w wyniku

omyłki pisarskiej)

b) dział VI. pkt. la- z tytułu umów o pracę

wpisano 2 889 94I,63 zł powinno być2 879 526,]3 ( błędnie Zsumowano

pozycje na które składa się ogólna kwota)

c) dziń Y I. pkt. 2 łączna kwota wynagrodzeń wypłaco ny ch przez or ganizai1 ę. . "

wpisano 2 977 673,63 zł. powinno być 2 967 198,]3 zł ( błędne przeniesienie

kwoty z niższej pozycj i)

d) dzińYl.pkt.1 1 - Wysokości najwyższego miesięcznego wynagrodzenia

(brutto) wypłac ane go pracownikom organ izacjl :

wpisano 0,00 zł > powinno być 14 662,50 zł (błąd powstał w wyniku

pozycji)
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ngr inż.Wojciech Nowacki


