
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
75-201 KOSZALIN
DWORCOWA 2 
0000026352

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD 94.99.Z
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANA.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Data wpisu 12.07.2001r., KRS 0000026352
NIP: 669-22-91-079

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014 - 31.12.2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjętych zasad rachunkowych.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
-wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 3500,00zł, 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
-Środki trwałe wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 3500,00zł, pomniejszone o 
odpisy amortyzacyjne,
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w 
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym osób 
prawnych.Środki trwałe  oraz wartości niematerialnych  i prawnych o wartości wyższej niż 3500,00zł amortyzuje 
się s metodę liniową
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenie nabycia,
 - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
 - Zobowiązania wycenia się z kwocie wymaganej zapłaty.
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BILANS
sporządzony na dzień: 2014-12-31

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
75-201 KOSZALIN
DWORCOWA 2 
0000026352

Stan na

2014-01-01 2014-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 4 304,89 3 324,85

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 4 304,89 3 324,85

1 Środki trwałe 4 304,89 3 324,85

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 4 304,89 3 324,85

d) środki transportu 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 150 739,25 258 070,93

I Zapasy 0,00 0,00
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1 Materiały 0,00 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 0,00

4 Towary 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II Należności krótkoterminowe 32 822,14 12 369,65

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 16,11

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 16,11

- do 12 miesięcy 0,00 16,11

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Należności od pozostałych jednostek 32 822,14 12 353,54

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

32 822,14 12 344,54

c) inne 0,00 9,00

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 117 872,99 245 657,45

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 117 872,99 245 657,45

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 117 872,99 245 657,45

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 117 872,99 245 657,45

- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44,12 43,83

AKTYWA razem (suma poz. A i B) 155 044,14 261 395,78

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 12 161,73 33 604,24

I Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
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VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 161,73 33 604,24

VIII Zysk (strata) netto 0,00 0,00

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 882,41 227 791,54

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 30 349,73 19,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek 30 349,73 19,00

a) kredyty i pożyczki 30 000,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 349,73 19,00

d) - inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

i) inne 0,00 0,00

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 112 532,68 227 772,54

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 112 532,68 227 772,54

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 112 532,68 227 772,54

PASYWA razem (suma poz. A i B) 155 044,14 261 395,78
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Sporządzono dnia: 2015-06-29

Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Łukasz Cieśliński, Monika Widocka, Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2014-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  - od 
jednostek powiązanych

0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0,00 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00 0,00

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok obrotowyPozycja

I. Amortyzacja 0,00 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 1 317 981,73 1 883 824,33

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 287 119,64 1 829 950,06

3. Inne przychody operacyjne 30 862,09 53 874,27

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychI. 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 1 305 518,29 1 848 909,71

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 305 518,29 1 848 909,71

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 12 463,44 34 914,62

G. Przychody finansowe 0,00 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym:  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
75-201 KOSZALIN
DWORCOWA 2 
0000026352

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 
rachunkowości

1 2 3 4

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 305 518,29 1 848 909,71

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

3. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 0,00 0,00

III. Usługi obce 0,00 0,00

0,000,00Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaVI.

V. Wynagrodzenia 0,00 0,00

0,000,00Podatki i opłaty, w tym:  - podatek akcyzowyIV.

VII.

VIII.

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 317 981,73 1 883 824,33

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00

Sporządzono dnia:

Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Łukasz Cieśliński, Monika Widocka, Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

H. Koszty finansowe 301,71 1 310,38

I. Odsetki, w tym:  - dla jednostek powiązanych 301,71 1 310,38

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 12 161,73 33 604,24

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

0,00

0,00

K.

L.

Zysk (strata) brutto (I±J)

Podatek dochodowy

12 161,73

0,00

33 604,24

0,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 12 161,73 33 604,24
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 
3500,00zł, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- środki trwałe wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 3500,00zł,pomniejszone o 
odpisy amortyzacyjne,
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w  
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
 stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Do amortyzacji środków 
trwałych o wartości wyższej niż 3500,00zł stosuje się
 amortyzację metodą liniowa.
 Pozostałe składniki aktywów  i pasywów wycenia się następująco:
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenie nabycia,
- należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności- zobowiązania wycenia się 
w kwocie wymaganej zapłaty.

II

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe........................70670,43
w tym:
- urządzenia techniczne i maszyny..............67350,60
- inne środki trwałe.....................................3319,83

Umorzenia środków trwałych.......................................67345,58
w tym:
- urządzenia techniczne i maszyny..............65102,79
- inne środki trwałe.....................................2242,79

Wartości niematerialne i prawne...................................5668,92
Umorzenia wartości niematerialne i prawne...................5668,92

III

Przychody z działalności statutowej.........................................1883824,33
w tym:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.............1883824,33
w tym:
- dotacje...........................1829950,06
w tym:
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 7.2.2 przekazana przez WUP w Szczecinie na pokrycie kosztów amortyzacji .........981,04
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 7.2.1 przekazana przez WUP w Szczecinie na pokrycie kosztów amortyzacji ....356750,98
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 7.4 przekazana przez WUP w Szczecinie na pokrycie kosztów amortyzacji .......317567,04
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 5.4.2_10 przekazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ................151228,84
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 5.4.2_14 przekazana przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw kulturalno-
Społecznych w Szczecinie......................................................................................60915,82
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 5.4.2_12 przekazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ................236109,40
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 5.4.2_11W przekazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej .............374139,29
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej 
POKL 5.4.2_11K przekazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ..............327258,65
-dotacja Urzędu Miasta Gminy Koszalin.....................................................................5000,00

Pozostałe przychody...................................................53874,27
w tym:
-darowizny na działalność statutowa .......................................................52491,53
-wpłaty 1% na Organizacje Pożytku Publicznego........................................1382,74
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IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego..........1848909,71
w tym:
-Koszty realizacji zadań statutowych........................................................................................1828729,77
w tym:
-Konsultujesz-decydujesz!. Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych
w woj zachodniopomorskim.Program Operacyjny Kapitał Ludzki(POKL 542_10)
współfinansowany z EFS(85%) i BP(15%)...............................................................151228,84
-Pomóżcie, a pokażę, że potrafię. program aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych intelektualnie.Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(POKL 542_10)współfinansowany z EFS(85%) i BP(15%).........................................317567,04
-Bilet powrotny. Aktywizacja osób po m50roku życia.Program Operacyjny
 Kapitał Ludzki(POKL 7.2.1)współfinansowany z EFS(85%) i BP(15%).......................356750,98
-Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL 542_11W)współfinansowany 
z EFS(85%) i BP(15%).........................................................................................374139,29
-Koszalin- miasto na model! |program współpracy samorządu z organizacjami
 pozarządowymi.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL 542_10)
współfinansowany z EFS(85%) i BP(15%)...............................................................327258,65
Rady Pożytku do STANDARDowego użytku.Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(POKL 542_12)współfinansowany z EFS(85%) i BP(15%)..........................................236109,40
-Od sieci do współpracy.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL 542_14)
współfinansowany z EFS(85%) i BP(15%).................................................................60915,82
-Koszalin Obywatelski III-program wsparcia organizacji pozarządowych.......................4759,75

Koszty administracyjne............................................................................................................20179,94
w tym:
-amortyzacja......................................................980,04
-zużycie materiałów biurowych i energii.................479,65
usługi obce........................................................1745,04
w tym:
-pocztowe.......................1081,84
-bankowe.........................450,51
-telekomunikacyjne..........144,07
-ubezpieczenie firmy..........19,48
-czynszowe.......................49,15
-pozostałe koszty.............................................16975,21

Koszty finansowe..................................................................................................................1310,38
w tym:
-odsetki zapłacone i zarachowane.............................1310,38

V

Rozliczenie rachunku zysków i strat na nieodpłatnej działalności statutowej
 za 2014 rok w wysokości w wysokości........................................................33604,24
-dotacja Urzędu Miasta i Gminy Koszalin, do zwrotu................240,25
-wpłaty 1% Org.Pożytku Publicznego.....................................923,93
-darowizny na działalność statutową...................................32440,06

VI

Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku w wysokości...........19,00
w tym:
-zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego ............19,00

VII

Rozliczenia międzyokresowe przychodów za 2014 rok.........................227772,54
w tym:
-dotacje z EFS na realizację projektów w 2015 roku.........227772,54
w tym:
-dotacja ze śr EFS POKL 7.2.1 przekazana przez WUP w Szczecinie..............................91844,23
-dotacja ze śr EFS POKL 542_14 przekazana przez TWIKS w Szczecinie........................34772,77
-dotacja ze śr EFS POKL 542_12 przekazana przez MPiPS w Warszawie............................710,17
-dotacja ze śr EFS POKL 542_11W przekazana przez MPiPS w Warszawie......................17114,97
-dotacja ze śr EFS POKL 542_11K przekazana przez MPiPS w Warszawie.......................80005,55
-dotacja ze śr EFS, BP na koszty amortyzacji POKL 722 przek p WUP w Szczecinie...........3324,85

VIII

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:2015-06-29

Należności krótkoterminowe w wysokości................12369,65
w tym:
-należności z tytułu dostaw.................................................................16,11
-dotacje......................................................................................11829,39
w tym:
-dotacja ze śr współfinansowanych z BP na pokrycie kosztów 
 POKL 7.2.1 oczekiwana z WUP w Szczecinie..................................1,72
-dotacja ze śr współfinansowanych z BP na pokrycie kosztów 
 POKL 542_12 oczekiwana z MPiPS w Warszawie......................10001,51
-dotacja ze śr współfinansowanych z BP na pokrycie kosztów 
 POKL 542_14 oczekiwana z TWIKS w Szczecinie......................1826,16
-ZUS..............................................................................................515,15
w tym:
-ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne..........515,15

Inne
w tym:
-rozrachunki z pracownikami.............................................................9,00

IX

Nie przewiduje się zamian w przychodach i kosztach oraz w składnikach majątku i źródłach ich finansowań.

Druk: NIW-CRSO


