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WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego Klubu Inteligencji Katolickiej
za 2007 rok
1.

Dane informacyjne o jednostce

1.1.

Nazwa i adres siedziby
Klub Inteligencji Katolickiej
43-600 Jaworzno
ul. Plac św. Jana 17

1.2.

Informacje o posiadanych jednostkach
Stowarzyszenie posiada jednostkę organizacyjną – Ośrodek dla Rodziny „Pod
Kolegiatą” prowadzący świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
niewydolnych wychowawczo, zagroŜonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią,
sektami oraz innymi formami uzaleŜnień, a takŜe poradnictwo prawne, psychologiczne
i duchowe oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i materialnej.
Ośrodek nie sporządza samodzielnie sprawozdań finansowych

1.3.

Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszeniai jest :
•

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIE SKLASYFIKOWANA - 91.33.Z,

•

POZASZKOLNA FORMA KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA –
80.42.Z,

•

DZAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH – 91.31.Z,

•

POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA –
85.32.D.

1.4.

Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 25.11.2002 r. do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000140728.

1.5.

Dane Członków Zarządu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tadeusz
Czesław
ElŜbieta
Kazimiera
Czesław
Roman
Krzysztof Maria
Dawid

Mercik
Brandys
Motyka
Sokół
Smalcerz
Agdan
Kijowski
Pieczara
Domagalski

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
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1.6.

Cele działalności stowarzyszenia :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2.

pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za
Kościół i kształt współczesnego chrześcijaństwa,
tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych
środowisk katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz
integracji europejskiej ,
tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i
politycznej ,
rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności
działalności i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską,
działanie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o
działania wspólnotowe oraz wolontariatu,
kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wraŜliwego na
problemy społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagroŜonych zwolnieniem z pracy.

Czas trwania działalności jednostki
Czas trwania działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

3.

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01. do 31.12.2007 r.

5.

Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności
przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym
istotnie zakresie.

6.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Stowarzyszenie stosuje zasady (politykę) rachunkowości określone w ustawie z 29
września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
W przypadkach, w których ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
Stowarzyszenie przyjęło do stosowania następujące zasady:

6.1.

Ewidencja i wycena aktywów i pasywów
a) Ewidencja kosztów działalności podstawowej
Koszty działalności ewidencjonowanie są w układzie kalkulacyjnym.
b) Ewidencja oraz wycena i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych
3
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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej
do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w 100 % w dacie przekazania ich
do uŜywania.
Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości początkowej wyŜszej
niŜ 3.500,00 amortyzowane są metodą liniową, przy czym:
- dla środków trwałych stosowane są stawki z załącznika do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych,,
- dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto 2 – letnie okresy
amortyzowania.
c) NaleŜności
NaleŜności wyceniane są według kwot wymagalnych na dzień bilansowy.
d) Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do
upływu okresu, którego dotyczą.
e) Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
6.2.

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

6.3.

Klub Inteligencji Katolickiej nie prowadzi działalności gospodarczej i na mocy ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 1 jest zwolniony z podatku
dochodowego od osób prawnych.

Jaworzno dnia, 17.03.2008 r.
Z a r z ą d:

Osoba sporządzająca
………………………………..
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

Tadeusz Mercik
………………………………………………..
Biuro Rachunkowe INCOME
Danuta Ples

………………………………….
Sekretaez Klubu Inteligencji Katolickiej

Czesław Smalcerz
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Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

NaleŜności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pienięŜne

Pozostałe aktywa finansowe

IV

V

B

I

II

III
1

2

Suma bilansowa

Inne rozliczenia międzyokresowe

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i poŜyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i poŜyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

18 563,54

0,00

0,00

0,00

podpis osoby sporządzajacej

………………………………………….

.....................................
Sekretarz - Czesław Smalcerz

15 372,18

0,00

31,76

31,76

31,76

-3 223,12

-3 223,12

3 861,16
3 861,16

15 340,42
18 563,54

koniec roku

18 563,54
14 702,38

.....................................

2

1

1
2
3
III
IV

II

I

B

NadwyŜka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

NadwyŜka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

Prezes - Tadeusz Mercik

15 372,18

15 372,18
15 372,18

15 372,18

III

A
I
II

Stan na
początek roku

Jaworzno dnia 17.03.2008 r.

18 563,54

18 563,54
18 563,54

18 563,54

0,00

2

PASYWA

Data sporządzenia

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

1

NaleŜności długoterminowe

0,00

1

III

Wiersz

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

koniec roku

A
I
II

Stan na

2
początek roku

AKTYWA

1

C

REGON: 270182380
(numer statystyczny)

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

na dzień

BILANS

Wiersz

(nazwa jednostki)

...............................................

..............................................

REGON:

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny)

270182380

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2007 r
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z
późn. zm.)

Wyszczególnienie

Kwota za poprzedni rok
obrotowy

1

2

3

A.
I.
II.
1

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

Pozycja

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

Kwota za bieŜący
rok obrotowy
4

93 605,20
327,00
93 278,20

75 564,15
834,00
74 730,15

93 278,20

74 730,15

86 122,98

70 387,08

86 122,98

70 387,08

7 482,22
3 828,77

5 177,07
8 725,58
179,70
1 221,17

620,00

5 600,00

3 208,77

1 724,71

389,77
182,06

344,09
18,70

3 861,16
0,00

-3 223,12
0,00

3 861,16

-3 223,12

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)
RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
ujemna)
RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)

-3 223,12
3 861,16

Jaworzno dnia 17.03.2008 r.
.....................................

Data sporządzenia:

Prezes - Tadeusz Mercik

………………………………………….
podpis osoby sporządzajacej

.....................................
Sekretarz - Czesław Smalcerz

1

1

1

W kwocie wymaganej zapłaty
W kwocie wymaganej zapłaty
Wartość nominalna

NaleŜności

Zobowiązania

Fundusze własne

Przyczyny zmiany

Kwota w złotych

Bilansie

Nie uwzględniono w
Rachunku wyników

0,00

Po dacie bilansu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową jednostki

Wyszczególnienie zdarzeń

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

W roku obrotowym jednostka nie dokonywała zmian w stosowanych metodach wyceny

Wyszczególnienie zmiany

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

Cena rynkowa lub cena nabycia zaleŜnie od tego, która z nich jest niŜsza

Inwestycje krótkoterminowe

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana (po aktualizacji wyceny) pomniejszona o
odpisy amortyzacyjne

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe

Wyszczególnienie

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Klub Inteligencji Katolickiej - Jaworzno

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
16 491,07
0,00

5. inne środki trwałe
Razem
16 491,07

0,00

4. środki transportu

16 491,07

3. urządzenia techniczne i maszyny
16 491,07

0,00

Zmniejszenie

2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii
lądowej i wodnej

Amortyzacja za Inne
rok
zwiększenia

0,00

Aktualizacja

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stan na
Stan na koniec początek roku
roku
obrotowego
obrotowego
(netto)

1. grunty (w tym prawo uŜytkowania
gruntu)

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotowego

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

0,00
16 491,07

0,00

5. inne środki trwałe
Razem
16 491,07

0,00

4. środki transportu

0,00

16 491,07

16 491,07

Przychody

Stan na koniec
roku
obrotowego

3. urządzenia techniczne i maszyny

Aktualizacja

Przemieszczeni
a
Rozchody

0,00

Stan na
początek roku
obrotowego

1. grunty (w tym prawo uŜytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii
lądowej i wodnej

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)

2

2

Jednostka nie posiada środków trwałych uzytkowanych na podstawie umów najmu i dzirŜawy

0,00
0,00

0,00

5. inne środki trwałe
Razem
0,00

0,00

4. środki transportu
0,00

0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny

0,00

Stan na koniec
roku

0,00

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo uŜytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii
lądowej i wodnej

Stan na
początek roku

d. Środki trwałe uŜywana na podstawie umowy najmu lub dzierŜawy

Jednostka nie posiada gruntów uŜytkowanych wieczyści

0,00

Stan na koniec
roku
obrotowego

Wartość

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia Zmniejszenia

0,00

Stan na
początek roku
obrotowego

Powierzchnia m2

c. Grunty uŜytkowane wieczyście

2

2

0,00

Stan na
początek roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenie

0,00

0,00

Stan na
początek roku
Stan na koniec
obrotowego
roku obrotowego
(netto)

Razem

Inne
zwiększenia

0,00
0,00

0,00

Amortyzacja
za rok

0,00

Rozchody

Stan na koniec
roku
obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotowego

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

0,00

Przychody

Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych

1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

e. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)

2

2

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

c. udzielone poŜyczki
d. inne długoterminowe aktywa
finansowe

4. Inne długoterminowe inwestycje

Razem

1. dostaw i usług
2. podatków
3. środków od ZUS
4. wynagrodzeń
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych naleŜności
Razem

NaleŜności z tytułu

0,00

początek roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

początek roku koniec roku
obrotowego
obrotowego

okres wymagalności
powyŜej 1 roku
stan na

koniec roku
obrotowego

do 1 roku

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

początek roku
obrotowego

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

koniec roku
obrotowego

Razem

h. Podział naleŜności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

W ksiegach Stowarzyszenia nie wystepuja inwestycje dłgoterminowe

0,00

b. inne papiery wartościowe

0,00

0,00

a. udziały i akcje

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

Stan na koniec
roku
obrotowego

2. Wartości niematerialne i prawne

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia Zmniejszenia

0,00

Stan na
początek roku
obrotowego

1. Nieruchomości

g. Inwestycje długoterminowe

2

0,00
0,00
31,76

0,00
0,00
0,00

6. zobowiązań wekslowych

7. innych zobowiązań
Razem
31,76

0,00

0,00

0,00

5. wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

4. ubezpieczeń społecznych

0,00

0,00

0,00

31,76

3. podatków

koniec roku
obrotowego

31,76

początek roku
obrotowego

0,00

koniec roku
obrotowego

2. dostaw i usług

początek roku
obrotowego

0,00

koniec roku
obrotowego

Razem

0,00

początek roku
obrotowego

okres wymagalności
powyŜej 1 roku
stan na

1. kredytów i poŜyczek

Zobowiązania z tytułu

do 1 roku

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
stan na
Tytuły

początek roku
obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:

koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

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
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k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na

Tytuły

początek roku
obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
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koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie

Rok bieŜący

Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma

0,00

0,00

0,00

0,00

Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
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J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie w

(z podziałałem na grupy zawodowe)

Ogółem

0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŜytku
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŜytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisać n/d
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K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŜej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Liczba osób
n/d
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Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej poŜytku publicznego

834,00
73 794,84

Darowizny - odpis podatku 1%

5 628,34

Darowizny pienięŜne

9 019,00

Dotacje

Przychody z działalności statutowej odpłatnej
poŜytku publicznego
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75 564,15

59 147,50

0,00

Pozostałe przychody określone statutem

935,31

Dopłaty

935,31

b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i

0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne
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c. Przychody finansowe

344,09

Cena sprzedaŜy akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od poŜyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

344,09
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a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
poŜytku publicznego
świadczenia pienięŜne:

świadczenia niepienięŜne:
Koszty poniesione na realizację umowy Nr
EK.GKRPA.8170-D/15/2007 (Zimowisko)

70 387,08
0,00

70 387,08
4 458,00

Koszty poniesione na realizację umowy Nr
EK.GKRPA.8170-D/24/2007 (Kolonia letnia)

27 470,00

Koszty poniesione na realizację umowy Nr
EK.GKRPA.8170-D/22/2007 (Ośrodek dla rodziny)

21 028,62

Koszty poniesione na realizację umowy Nr PS.2222-05ASW/2007 (Całoroczne prowadzenie Ośrodka
Profilaktyczno-Terapeutycznego dla dzieci irodzin)
Koszty własne poniesione na prowadzenie Ośrodka

6 000,00
11 430,46

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
poŜytku publicznego

0,00

świadczenia pienięŜne:

0,00

świadczenia niepienięŜne:

0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

0,00

świadczenia pienięŜne

0,00

świadczenia niepienięŜne

0,00

Koszty administracyjne:

8 725,58

- zuŜycie materiałów i energii
- usługi obce

179,70
1 221,17

- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

5 600,00

- amortyzacja
- pozostałe koszty

1 724,71
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b. Pozostałe koszty

0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka
gospodarczego
Inne
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c. Koszty finansowe

18,70

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji,
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek 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

18,70
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a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie

1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia

Fundusz
z aktualizacji
wyceny
statutowy

18 563,54
0,00

0,00

3 223,12

0,00

- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
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3 223,12
15 340,42

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej

5 177,07

w tym:
przychody statutowe
koszty realizacji zadań statutowych

75 564,15
-70 387,08

0,00
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Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
Tytuły

początek roku
obrotowego

koniec roku obrotowego

1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem

0,00

Jednostka nie udzielała Ŝadnych gwaranji, poręczeń i kaucji jak równieŜ nie
posiada innych zobowiązań

0,00

