Sprawozdanie z działalności
Federacji Funduszy Lokalnych w
Polsce
w roku 2017
1. Podstawowe dane:
-

-

-

Nazwa Stowarzyszenia: Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
Siedziba Stowarzyszenia: Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bystrzyca
Kłodzka, ul. Wojska Polskiego 18, tel. 74 644 22 44; www.ffl.org.pl,
federacja@ffl.org.pl
Data i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Krajowy Rejestr
Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem KRS: 0000301924 w dniu 28.03.2008 r.
REGON: 280292913
NIP:
9840186075

Zarząd Federacji:
1. Dorota Komornicka – prezes,
2. Irena Gadaj - wiceprezes,
3. Marcin Rechulicz - członek.
Komisja Rewizyjna:
1. Dorota Lenarczyk
2. Anna Doliwa
3. Maria Talarczyk
Cele statutowe Federacji:
Celem FFL jest promocja filantropii oraz rozwój funduszy lokalnych w Polsce.
FFL realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność organizacji członkowskich FFL w zakresie:
- realizacji programów w zakresie rozwoju lokalnego,
- wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
zamieszkującej określony w statucie funduszu obszar geograficzny,
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-

-

realizacji programów grantowych i stypendialnych,
rozeznawania potrzeb lokalnych,
rozeznawania potrzeb darczyńców,
wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich,
działalności edukacyjnej,
integrowania społeczności lokalnych,
tworzenia stabilnego źródła finansowania w postaci kapitału żelaznego,
merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji
członkowskich,
reprezentowanie interesów członków wobec innych partnerów
społecznych (administracji publicznej, darczyńców, biznesu, mediów),
działania w zakresie integracji europejskiej, nawiązywania współpracy i
wymianę doświadczeń ze społecznymi partnerami krajowymi i
zagranicznymi,
promocję działań obywatelskich, a także działań wspomagających
wartości demokratyczne,
działalność wydawniczą,
inne działania zmierzające do realizacji założonego celu.

2. FFL może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jej członków.

2. Opis głównych zdarzeń w działalności Federacji Funduszy
Lokalnych w 2017r.
W kwietniu 2017 roku FFL zorganizowała wizytę studyjną dla grupy
przedstawicielek organizacji partnerskiej GARANT z Archangielska w Rosji. W
ramach wizyty goście zapoznali się z działalnością Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce, Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, Nidzickiego Funduszu Lokalnego
oraz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika i jego lokalnych grantobiorców.
W czerwcu odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Razem...”
dofinansowanego ze środków FIO2016, na którym stworzony został zarys
Kodeksu Etycznego Funduszy Lokalnych w Polsce. W spotkaniu wzięło udział 15
przedstawicieli 7 Funduszy Lokalnych. Odbyło się ono w Kwidzynie. Po
zakończeniu części szkoleniowej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie, w
trakcie którego do FFL dołączyły dwie nowe organizacje: Lokalna Fundacja
Filantropijna „Projekt” z Kwidzyna i Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej.
W dniach 19-20. czerwca przedstawiciel FFL wziął udział w Kongresie Regionów
we Wrocławiu. Federacja była parterem tego przedsięwzięcia.
W sierpniu 2017 roku w Warce odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe w
ramach projektu FIO, dotyczące nowoczesnych technik i metod fundraisingu,
czyli różnorodnych sposobów pozyskiwania środków na działania społeczne. W
szkoleniu tym wzięło udział 14 osób - przedstawicieli 8 funduszy lokalnych.
W listopadzie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach w/w projektu. Spotkanie
to miało na celu podsumowanie wszystkich działań projektowych oraz
opracowanie strategii działań Federacji na kolejny rok - już bez wsparcia FIO. W
warsztatach udział wzięło 21 przedstawicieli 10 funduszy lokalnych,
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pozostawaliśmy jednak w kontakcie telefonicznym i emailowym z pozostałymi
członkami, którzy nie mogli osobiście pojawić się w Wójtowicach (siedzibie
Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika - członka FFL, który aktualnie kończy
swoją kadencję jako organizacja przewodząca Federacji). Na spotkaniu udało
się zaplanować zarówno główne działania, jak i sposób skuteczniejszego
funkcjonowania naszej organizacji. Powstały kilkuosobowe grupy robocze,
każda odpowiedzialna za inny element współpracy (zdobywanie środków (grupa
projektowa i grupa fundraisingowa), opracowywanie danych (zasoby Federacji),
promocja, akcje promocyjne i fundraisingowe oraz akcje społeczne, współpraca
z biznesem). Po zakończeniu tego spotkanie przedstawiciele członków Federacji
wzięli udział w wizycie studyjnej u naszego partnera – Jihomoravskiej Komunitni
Nadace – funduszu lokalnego w czeskich Morawach.
W roku 2017 przedstawiciele FFL uczestniczyli w pięciu spotkaniach z
przedstawicielami biznesu oraz organizacji pozarządowych. Prezes FFL
uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielkami Business and Professional
Women z Poznania. Podobne spotkanie odbyło się w Krakowie z
przedstawicielami firmy 4F oraz w Warszawie z firmą MEC. Ponadto spotkaliśmy
się też z przedstawicielami Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w Warszawie,
oraz z właścicielami jednej z firm usługowo-budowlanych w Legnicy – wszystkie
spotkania miały charakter merytoryczny a ich celem było rozważenie
możliwości partnerskich działań wspólnie z w/w organizacjami lub firmami.
Współpraca z innymi organizacjami
Federacja FL utrzymuje kontakty z organizacjami zagranicznymi: Federacją
Funduszy Lokalnych w Czechach, Federacją Funduszy Lokalnych na Słowacji,
Centrum Filantropii w Nowym Jorku, WINGS, Fundacją C.S. Motta, TCFN, German
Marshall Found w Waszyngtonie, Community Foundation Network - Anglia,
CEMEFI w Meksyku oraz z Funduszami Lokalnymi w: Wielkiej Brytanii, USA,
Europie i Azji, międzynarodową siecią filantropijną The Funding Network z
siedzibą w Londynie oraz rosyjską charytatywną organizacją publiczną,
Centrum Społecznych Technologii GARANT
z Archangielska. W ramach
współpracy z European Community Foudation Initiaive Dorota Komornicka –
Prezes FFL uczestniczyła 5-9 wrzesień 2017 r. w wyjeździe studyjnym w Anglii
(Oxford, Edynburg, Londyn).
Projekty własne Federacji
W roku 2016 rozpoczęliśmy realizację 2-letniego projektu „Razem – Federacja
Funduszy Lokalnych w Polsce” dofiansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, który jako tzw. Projekt „dwuletni” trwał do końca listopada 2017
roku.
Projekt był odpowiedzią na potrzebę wyszkolenia młodego pokolenia członków
i wolontariuszy zarówno organizacji-członków, jak i pozostałych, niezrzeszonych
funduszy lokalnych działających w Polsce, które także zostały zaproszone do
udziału w projekcie oraz ponownego zaktywizowania do wspólnych działań
członków bardziej doświadczonych.
Celem projektu było wzmocnienie Funduszy Lokalnych w Polsce, zwiększenie
kompetencji osób w nich działających oraz ich aktywności na polu wspólnych
działań. Do tego celu w 2017 roku dążyliśmy poprzez kontynuację cyklu szkoleń
dla członków, wolontariuszy i pracowników tych organizacji (rozwój kompetencji
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i umiejętności członków funduszy lokalnych w Polsce), a także wydanie
publikacji informacyjno-promocyjnej oraz krótkiej animacji o funduszach
lokalnych.
W ramach projektu odbyły się w 2017 roku trzy spotkania szkoleniowe: 1617.06.2017 w Kwidzynie (Etyka w działaniach społecznych); 29-30.08.2017 w
Warce
(Nowoczesny
fundraising)
i
23-24.11.2017
w
Wójtowicach
(Podsumowanie i tworzenie strategii działań na 2018 rok).

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Federacja FL nie prowadzi działalności gospodarczej.

1. Informacja o uzyskanych przychodach
W 2017 roku Federacja uzyskała ogółem 65727,43 zł przychodów

5. Informacja o poniesionych kosztach
Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty
związane są z realizacją celów statutowych.
Ogółem koszty wyniosły w 2017 roku 68274,52

6. Dane o zatrudnieniu
Zarząd i Komisja Rewizyjna sprawują swoje funkcję nie pobierając
wynagrodzeń.
W 2017 roku Federacja FL nie prowadziła działalności gospodarczej, nie
przyznała i nie wypłaciła nagród ani premii, nie zaciągała zobowiązań.
Federacji FL nie udzielała w 2017 roku pożyczek.
Dyrektor biura i księgowa pełnili w 2017 roku swoje funkcje społecznie.

7. Dane o działalności zleconej
Federacja FL w 2017 roku nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe, nie wykonywała usług i zadań w ramach zamówień
publicznych.

8. Informacja o rozliczeniach Federacji (podatki)
Wszystkie zobowiązania z tytułu podatków regulowane były terminowo.

9. Informacja o kontroli
Fundacja na bieżąco kontrolowana była przez Komisję Rewizyjną.
Ze wszystkich podpisanych umów i zobowiązań Federacja wywiązuje się na
bieżąco.
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Zarząd Federacji Funduszy Lokalnych:

Dorota Komornicka (Prezes)

Irena Gadaj

Marcin Rechulicz

05.02.2018 r.
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FEDRACJI FUNDUSZY LOKALNYCH W POLSCE
ZA ROK 2017
1. Nazwa i siedziba:
Siedziba biura Federacji od listopada 2016 r. ul. Wojska Polskiego 18; 57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 984-01-86-075 REGON 280292913
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce, ul. Rzemieślnicza 3; 13-100 Nidzica
Siedziba biura Federacji od grudnia 2011 r. ul. Kościuszki 65; 23-400 Biłgoraj
2. Przedmiot działalności:
Federacja prowadzi działalność na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz statutu.
Cele działania Federacji są następujące:
- realizacja programów w zakresie rozwoju lokalnego,
- wspieranie działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
- realizacja programów grantowych i stypendialnych,
- rozeznawanie potrzeb lokalnych,
- wspieranie organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich,
- działalność edukacyjna,
- integrowanie społeczności lokalnych,
- tworzenie stabilnego źródła finansowania w postaci kapitału żelaznego,
- merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich,
- promocja działań obywatelskich,
- działania w zakresie integracji europejskiej,
- działalność wydawnicza,
- inne działania zmierzające do realizacji zamierzonego celu.
3. KRS: 0000301924, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej; wpis w dniu 28 marca 2008 r.
4. Źródłami majątku federacji są:
- składki członkowskie,
- darowizny,
- dotacje,
- środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków, zapisów,
- wpływy z loterii i zbiórek publicznych,
- dywidendy należne z tyt. uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
- inne środki finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje dziesiąty rok funkcjonowania Federacji, tj. rok obrotowy od
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Federację
Funduszy Lokalnych w Polsce w 2018 r.
7. Metody wyceny aktywów i pasywów:
Aktywa lub pasywa
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Inwestycje długoterminowe:
Długoterminowe aktywa finansowe:
(Pięcioletnie obligacje Skarbu Państwa)
Krótkoterminowe aktywa finansowe

Wycena
Wycenia się w cenie nabycia, z zachowaniem
zasady ostrożności, czyli pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości
Wycenia się w wartości niższej z dwóch: cena
(wartość) rynkowa lub cena nabycia.
Wartość niższa z dwóch: cena (wartość) rynkowa
lub cena nabycia

Należności długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe
(Lokaty bankowe)
Środki pieniężne
Kapitały (fundusze) własne
Zobowiązania, kredyty bankowe
Rezerwy
Pozostałe aktywa i pasywa
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Kwota wymagalnej zapłaty pomniejszona o
ewentualne odpisy korygujące wartość
należności, wyrażone w walutach obcych
wycenia się po obowiązującym na dzień
bilansowy po średnim kursie NBP.
Cena nabycia lub wartość rynkowa, zależnie od
tego, która z nich jest niższa.
Wartość nominalna: wyrażone w walutach
obcych środki wycenia się po obowiązującym na
dzień bilansowy po średnim kursie NBP.
Wysokość zgodna z umową Spółki oraz wpisem
do rejestru sądowego, według wartości
nominalnej wynikającej z ksiąg rachunkowych.
Kwota wymagalnej zapłaty.
W uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej
wartości.
Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w
wartości nominalnej.
W wartości nominalnej, z zachowaniem zasady
ostrożności.
W wartości nominalnej

8. Zasady ustalenia wyniku finansowego Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce za 2017 rok:
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce ustala wynik finansowy za pomocą kalkulacyjnego rachunku
zysków i strat. W ramach kosztów ogólnego zarządu prezentujemy koszty ściśle związane z
utrzymaniem biura federacji takie jak: czynsz, wynagrodzenie księgowej, materiały biurowe, zakup
środków trwałych do biura, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, podróże służbowe o
charakterze administracyjnym, natomiast koszty administracyjne programowe przeniesiono do
pozycji Koszty realizacji zadań statutowych.
Roczne sprawozdanie Federacji składa się z:
a) Wprowadzenia do sprawozdania
b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
kwotę 20 988,65.
c) Rachunku wyników sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., wykazującego nadwyżkę kosztów nad
przychodami w kwocie 4 962,84.
d) Informacji dodatkowej
9. Na podstawie sprawozdania finansowego za 2017 rok, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym FFL
nie ma zagrożeń do kontynuowania działalności w niezmienionym istotnie zakresie, bez stawiania jej
w stan likwidacji lub upadłości w roku obrotowym 2018.
Bystrzyca Kł, 10.02.2018 r.
Księgowy

Członek Zarząd

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
ul. Wojska Polskiego 18 57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 984-018-60-75 REGON 280292913
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE

Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
0.00

0.00

31,828.70

20,988.65

4,000.00
27,036.61
792.09

4,092.80
16,103.76
792.09

31,828.70

20,988.65

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
19,193.55

14,230.71

19,193.55

19,193.55
-4,962.84

12,635.15

6,757.94

5,157.35
7,477.80

779.33
5,978.61

31,828.70

20,988.65

Zarząd Jednostki
....................................................
(miejsce i data sporządzenia)

.............................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
ul. Wojska Polskiego 18 57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 984-018-60-75 REGON 280292913

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
I
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
B.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
I
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
C.

80,731.48
80,731.48

65,727.43
55,723.96
10,003.47

79,065.53
79,065.53

68,274.52
58,271.05
10,003.47

1,665.95

-2,547.09

0.00

0.00

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

972.14

2,004.34

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

693.81

-4,551.43

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

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

18,398.37

101.37

127.45
538.86

19,193.55

-4,962.84

19,193.55

-4,962.84

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

..........................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce za rok obrotowy 2017 r.
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian
w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów pasywów.
A) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto:
tj. cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości- nie wystąpiły
B) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto: tj. cena nabycia
pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
C) Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według ceny
nabycia- nie wystąpiły
D) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej
zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
E) Należności wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski nie wystąpiły.
F) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według ceny
nabycia- nie wystąpiły
G) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.
2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
-

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- wartość początkowa:

b) umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

c) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

d) krótkoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie
Przychody razem, z tego:
1. Przychody działalności statutowej, w tym:
^ składki członkowskie
^ darowizny
^ dotacja FIO „Razem FFLwP” umowa
4_II/2016 odpowiadającej poniesionym
kosztom
^ przychody dot. wizyty studyjnej
^ zbiórka publiczna na stypendia
2. Pozostałe przychody
^ pozostałe przychody
3. Przychody finansowe:
4. Zyski nadzwyczajne

Przychody za rok
65 854.88
65 727.43
7 500,00
4 200,00
36 610.93
10 003.47
7 413.03
127.45
0,00
127.45
0,00

4. Struktura kosztów
administracyjnych

działalności

statutowej określonych statutem oraz kosztów

ogólno

5. Struktura środków pieniężnych:
Wyszczególnienie
Stan na początek roku
Stan na koniec roku
Środki pieniężne razem z tego:
27 036.61
16 103.76
1. Środki pieniężne w kasie
0,00
0,00
3. Środki pieniężne w bankach
27 036.61
16 103.76
6. Struktura należności:

Należności z tyt. składek członkowskich- składka za 2012 i 2013 rok- Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny
Regionu Elbląskiego, składka za 2013 i 2014 rok- Zywiecka Fundacja Rozwoju, Stowarzyszenie Czajnia
Tomaszów Lubelski, Lokalna Fundacja „Projekt” Kwidzyn
7. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia;

8. Dane o zmianach funduszu z aktualizacji wyceny w roku obrotowym:

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

10. Informacje o stanie rezerw: - nie występują.
11. Dane o odpisach aktualizujących: - nie występują
12. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową
okresie spłaty:

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

14. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

15. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2017 r. – nie wystąpiły.
16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia – nie
występują.
17. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących – nie występują.

18. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

Zarząd wykonuje swe czynności nieodpłatnie.

19. Propozycja podziału wyniku finansowego za 2017 r.
Wynik finansowy za 2017 r. to strata w wysokości -4 962.84 - nadwyżka kosztów nad przychodami zostanie
pokryta z nadwyżki lat ubieglych.

20. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy- nie wystąpiły.
21. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w
bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.
Data sporządzenia: 10.02.2018 r.
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