SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJA
KIERUNEK PRZYGODA
za rok obrotowy 2010

Sporządzono :31-03-2011

SPIS TREŚCI
I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
II Bilans
III Rachunek zysków i strat
IV Dodatkowe informacje i objaśnienia

FUNDACJA KIERUNEK PRZYGODA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Fundacja “Kierunek Przygoda“
Siedziba: 54-129 Wrocław ul. Bajana 7/18.
Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000342244.
Odpłatna działalność statutowa to:
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z produkcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna.
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
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85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Nieodpłatna działalność statutowa to:
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z produkcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna.
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
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85.31.C Licea profilowane
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Zarząd Fundacji to:
1/ Michalczyk Elżbieta Anna -Prezes Zarządu
2/ Wiktorska Chojcan Magdalena Małgorzata -Członek Zarządu
3/ Chojcan Filip- Członek Zarządu
4.Cele statutowe Fundacji to:
1/ Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna,
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
2/ Zakładanie i prowadzenie społecznych przedszkoli i szkół integracyjnych oraz wspieranie ich działalności
3/ Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży, kształtowania charakteru
4/ Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta
5/ Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i organizacji wolnego czasu
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6/ Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i
młodzieży w duchu szacunku do innych istnień
7/ Poznawanie historii i tradycji własnego regionu i kraju
8/ Wspieranie i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
9/ Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
10/ Współpraca z osobami i organizacjami z kraju i zagranicy nauka tolerancji dla odmiennych narodów i kultur, wzajemne poznanie
11/ Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
5. Okres trwania Fundacji jest nieoznaczony
6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy
od 01.01.2010 do 31.12.2010
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności przez Fundację przez co
najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z
dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania .
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z
postanowieniami art.. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i
wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa
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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne
2.
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są, po przyjęciu do używania, metodą
liniową z zastosowaniem obowiązujących dla danej grupy stawek procentowych.
3.
Materiały i towary wycenia się według cen nabycia
4.
Zapasy wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia
5.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej i ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania.
6.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Środki w walutach obcych wycenia się
po kursie zakupu stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług fundacja korzysta, nie wyższym niż średni kurs ustalony przez
NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe zaliczane są. odpowiednio w ciężar kosztów lub przychodów
finansowych.
7.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zrezygnowano z zasady ostrożnej wyceny.
8.
Przyjęte w formie darowizny środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się do międzyokresowych przychodów.
Wartości te zwiększają równolegle do odpisów umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne, jeżeli stosownie do odrębnych
przepisów nie zwiększają one funduszów własnych.
9.
Kapitały wycenia się w ich wartości nominalnej, z tym że każdy fundusz wykazuje się odrębnie.
1.

BILANS
...............................................
(nazwa jednostki)

REGON: 021121546
(numer statystyczny)

na dzień 31-12-2010

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A

AKTYWA
2
Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

III

Należności długoterminowe

IV

Inwestycje długoterminowe

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

500,00

32 505,18

B

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

-

-

I

Wiersz

Stan na
początek roku
koniec roku
3 538,85

1
A

PASYWA
2
Fundusze własne

I

Fundusz statutowy

3 538,85

II

-

-

III

Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

-

-

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

Wiersz

II
II

Należności krótkoterminowe

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

29 505,07
29 455,07

1
2
3
III
IV

50,00

1

3 000,11

500,00
500,00

2
500,00

36 044,03

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Stan na
początek roku
koniec roku
500,00
30 961,84
500,00

500,00

-

30 461,84
30 461,84

-

5 082,19

-

-

-

3 732,19
3 732,19

-

1 350,00
500,00
.....................................

Data sporządzenia 31.03.2011

1 350,00

Podpisy

36 044,03

..............................................
(Nazwa jednostki)

REGON: 021121546
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2010
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

2

Kwota za rok poprzedni

2009
3

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

-

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Podatek dochodowy
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia: 31.03.2011

-

Podpis

Kwota za rok obrotowy

2010
4
249 910,97
249 910,97
212 713,34
37 197,63
6 447,26
1 723,88
3 904,95
34,26
393,21
390,96
50,00
71,47
30 871,84
-

30 871,84
-410,00
30 461,84
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Informacja dodatkowa za2010 r.
II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

II

Stan na początek
roku obrotowego

Aktualizacja

Przemieszczenia

Rozchody

3 932,06

0,00

0,00

3 932,06

0,00

0,00

0,00
3 932,06
0,00
0,00
3 932,06

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Stan na początek
Nazwa grupy składników majątku trwałego
roku obrotowego
Aktualizacja
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
0,00

II

Przychody

Stan na
koniec roku
obrotowego
0,00

Amortyzacja za
rok

Inne zwiększenia

Zmniejszenie

393,21

0,00

393,21

0,00

c. Grunty użytkowane wieczyście
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

Powierzchnia m2
Wartość
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Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00

0,00

Stan na
Stan na
Stan na
początek roku koniec roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
(netto)
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
393,21
0,00
0,00
393,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 538,85
0,00
0,00
3 538,85

II

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek
roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

II

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na początek
roku obrotowego
0,00

Przychody

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00

Rozchody
0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

II

0,00

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00

e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

II

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

Stan na początek
roku obrotowego
0,00

Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia

0,00

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00
0,00

Zmniejszenie

g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem

Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00
0,00

Stan na
Stan na koniec
początek roku
roku
obrotowego
obrotowego
(netto)
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00

II

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
początek roku koniec roku
Należności z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
1. dostaw i usług
0,00
0,00
2. podatków
0,00
0,00
3. środków od ZUS
4. wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych należności
0,00
3 000,11
0,00
3 000,11
Razem
0,00
3 000,11
0,00
0,00
0,00
3 000,11

II

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Zobowiązania z tytułu
1. kredytów i pożyczek
0,00
0,00
2. dostaw i usług
3 272,19
0,00
3 272,19
0,00
460,00
3. podatków
460,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
0,00
0,00
0,00
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
Razem
0,00
3 732,19
0,00
0,00
0,00
3 732,19
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II

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

II

stan na
koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

1 350,00
1 350,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)

II

II

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00

0,00

Rok ubiegły

0,00

0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)

Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie w roku

0,00
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II

III

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

III

0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
249 910,97
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
117 423,73
Darowizny od osób fizycznych
79 824,43
Darowizny OPP 1% podatku
4 139,30
Dotacja z Gminy Wrocław
14 000,00
Dotacja z Wojew. Funduszu Ochr. Środow
19 460,00
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
Odpłatność uczestników
Finansowane przez Gminę Wrocław
Finansowane przez Ośrodek Kultury W-w
Pozostałe przychody określone statutem

III

w

132 487,24
127 287,24
3 000,00
2 200,00
0,00

b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne

50,00

c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

71,47

50,00

71,47
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a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:

świadczenia niepieniężne:
Organizacja obozów i kolonii
Zajęcia z dziećmi: rajdy i inne

78 121,46
0,00
0,00

78 121,46
33 460,00
44 661,46

Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:

134 591,88
0,00

świadczenia niepieniężne:
Organizacja obozów i kolonii
Zajęcia z dziećmi: rajdy i inne

134 591,88
96 996,88
37 595,00

Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
świadczenia pieniężne

0,00
0,00

świadczenia niepieniężne

0,00

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

6 447,26
1 723,88
3 904,95
34,26

393,21
390,96
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IV

b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne

IV

c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

0,00

Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
500,00
0,00
0,00

0,00

0,00

500,00

0,00
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V

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
w tym:
Z działalności odpłatnej
Z działalności nieodpłatnej
Z OPP 1% podatku
Koszty administracyjne:

VI

30 461,84
-2 309,64
36 973,23
2 124,04
-6 325,79

Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem

początek roku
obrotowego

0,00

koniec roku
obrotowego

0,00
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