
Informacja dodatkowa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Stan na początek roku 

obrotowego

Stan na koniec roku 

obrotowego

4 073 649,38 4 413 943,63 

212,47 0,00 

4 073 436,91 4 413 943,63 

Stan na początek roku 

obrotowego

Stan na koniec roku 

obrotowego

2 002 784,78 2 336 334,77 

1 388 836,05 2 002 784,78 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

613 948,73 333 549,99 

Stan na początek roku 

obrotowego

Stan na koniec roku 

obrotowego

263 836,78 90 056,20 

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

1. Inwestycje krótkoterminowe

    - środki pieniężne w kasie

Fundusz własny w tym:

    - środki pieniężne w banku

PASYWA - KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

    - Fundusz statutowy

    - Zysk (strata) netto

    - Pozostałe fundusze

    - Zysk (strata) z lat ubiegłych

PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie

Zobowiązania krótkoterminowe wobec 

pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe

1) informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

2) informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 

oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

pozycja nie wystepuje

AKTYWA OBROTOWE



76 714,91 0,00 

Dane za rok bieżący

570 553,50 

789 303,01 

250 841,06 

798 717,08 

62 670,00 

190 790,60 

319 782,64 

10 000,00 

0,00 

136 000,00 

35 900,00 

446 850,00 

3 061 288,07 

5 917 552,72 

Dane za rok bieżący

0,00 

0,00 

Dane za rok bieżący

1 165 588,69 

2 119 516,35 

256 074,39 

pozostałe koszty 2 054 830,02 

0,00 

5 596 009,45 

Dane za rok bieżący

 - z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 

społęcznych 

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2. Przychody finansowe

Struktura przychodów

odsetki od lokat

Razem

pozostałe dotacje

Razem

Struktura przychodów

wpływy z 1% podatku

darowizny od osób prawnych

darowizny od osób fizycznych

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura kosztów

usługi obce

2. Pozostałe koszty operacyjne

Struktura przychodów

wynagrodzenia oraz umowy cywilno-prawne

stypendia

Razem

materiały i energia

dotacja z Fundacji im. St. Batorego

dotacje z Miasta Stołecznego Warszawa

dotacje z Budżetu Państwa

dotacje z Miasta Stołecznego Warszawa

dotacje ze środków publicznych w tym:

dotacje z Urzędu Miasta Łódź

dotacje z Urzędu Miasta Wrocław

dotacje z Urzędu Miasta Gdańsk

dotacje z Urzędu Wojwództwa Pomorskiego



2

0,00 

0,00 

Fundusz statutowy

1 388 836,05 

613 948,73 

613 948,73 

0,00 

0,00 

2 002 784,78 

570 553,50 

570 553,50

0,00 

Nie dotyczy

Razem

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i 

poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych;

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

1

darowizna na realizację projektu

Stypendia

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wyszczególnienie

 Stan na początek roku obrotowego

 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:

  - podział zysku

 Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:

  - pokrycie straty

Stan na koniec roku

Koszty z tytulu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, 

w tym:


