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Cele Fundacii:
r przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i rozktadowi więzi rodzinnych; ,t

. profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych isamobójstw;

. propagowanie pozytywnych wzorców relacji w rodzinie;
o podnoszenie świadomości w kwestii plzyczyn iskutków przemocy w rodzinie;

. przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji;

. propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i ańeterapii jako dróg wyjścia rodziny z kryzysu;

. propagowanie kontaktu z przyrodą i sztuką, promowanie ekologicznego trybu życia i twórczoŚci indywidualnej;

r psychoedukacja w temacie adopcji i rodzicielstwa zastępczego, propagowanie jawnoŚci adopcji oraz W

uzasadnionych przypadkach - adopcji otwańej;
o wspieranie rozwoju kobiet, działalność na rzecz praw człowieka i równouprawnienia; zapobieganie wykluczeniu

społecznemu;
. pomoc w niwelowaniu skutków społecznych długotrwałego bezrobocia;
r zwiększanie szans zawodowych osób niepełnosprawnych;
o aktywizacjaspołeczności lokalnych;
o terapia iwsparcie psychologiczne dla : dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną, dla dzieci w rodzinach

zastępczych i placówkach opiekuńczo_wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich rodzin, dla rodzin

zrekonstruowanych, dla samotnych rodziców, dla matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich, dla rodzin

z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie ifizycznie oraz niedostosowaną społecznie, dla dzieci,

młodzieży i mtodych matek w trudnej sytuacji oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

. pomoc psychologiczna w następujących sytuacjach życiowych : strata, żałoba, rozwód, adopcja, emigracja,

niepłodność, zerwane więzi, zaburzenia przywiązania.

Fundacja realizuje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie lub odpłatnie. Formy działań:

. tworzenie programów i projektów prorodzinnych,
l kampanie pR zmieniające niekorzystne stereotypy dotyczące rodziny, adopcji oraz metod wychowania i edukacji,

. organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców, rodzin zastępczych, adopcyjnych, dla personelu medyczne8o i

osób związanych zawodowo ze wspieraniem rodziny oraz dla wolontariuszy,
. prowadzenie doradztwa rodzinnego, opieki tymczasowej, War§ztatÓW terapeutycznych i rozwojowych oraz grup

wsparcia, wypożyczanie literatury dotyczącej problematyki rodzinnej, adopcyjnej, wychowówczej i psychologicznej a

także książek i zabawek terapeutycznych,
. organizowanie spotkań umożliwiających wzajemne poznanie się rodzin a także rodziców adopcyjnych oraz dorosłych

wychowanych w rodzinach adopcyjnych, .
. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z terapią oraz edukacją przyrodniczą i kulturalną,

. organizowanie grup samopomocowych (np, klubu rodzin adopcyjnych, klubu osied|owego, klubu malucha),

r prowadzenie Ośrodka Terapii i Rozwoju Rodziny,
r prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Rodzin Adopcyjnych,
. organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków adopcyjno- opiekuńczych oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych w tym placówek o charakterze rodzinnym,
. organizowanie (współorganizowanie )szkoleń, konferencji, warsztatów i wykładów bazujących na wiedzy i

doświadczeniach Fundacji,
o prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej promującej idee i działania Fundacji,

l prowadzenie strony internetowej, bloga, poradnictwa mailowego itelefonu zaufania,

. występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw dziecka oraz ochronę rodziny

(m.in. w kontekście obowiązujących w Polsce praktyk adopcyjnych),
. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą

zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,
. współpracę z uczelniami łódzkimi (pozyskiwanie wolontariuszy, organizacja praktyk),

r podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.
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21 stycznia Fundacja uczestniczyła w konferencji w Sejmie RP zorganizowanej przez grupę posłów i warszawską

Fundację Zerwane Więzi. Na konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące jawnoŚci/tajnoŚci adopcji,

nierównego dostępu do danych osobowych obywateli polskich, rozdzielania rodzin (przede wszystkim rodzeństw

idących do adopcji).
W styczniu Fundacja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Hospicjum ŁÓdzkie w zakresie wsparcia

psychologicznego i pracy terapeutycznej z dziećmi z doświadczeniem straty i separacji,

04 kwietnia 2014 r. Fundacja przystąpiła do KOAL|CJl NA RZECZ PROF|LAKTYK| KRZYWDZENlA MAŁYCH DZlECl.

W kwietniu _ przygotowanie i złożenie wniosku do Funduszu lnicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki

Społecznej (projekt pt. ,,NlE - PRZERWANE WlĘZl"); jednak nie został on skierowany do dofinansowania.

zl maja_ udział w sympozjum STANDARDY WSPARC|A MŁODYCH RODZICÓW (Centrum Służby Rodzinie w Łodzi)

30 maja - uczestnictwo w Vll ogólnopolskiej Konferencji Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci OSTROZNlE DZlECKO,

organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje. €i

W czerwcu - przygotowanie i złożenie wniosku do Fundacji Dzieci Niczyjej (projekt pt. ,,NASZE DZlECl-CHROŃMY JE l

KocHAJMy" w ramach programu Bezpieczne Dzieciństwo - Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci) i otrzymanie

dotacji na jego realizację.
W czerwcu prowadzenie w siedzibie Fundacji warsztatów ekologicznych i dogoterapeutycznych dla dzieci z Miejskiego

Przedszkola nr 208 w Łodzi.
20 i 21 września w Fundacji odbył się zorganizowany przez Współpracujące z Fundacją centrum Kynologiczne Psia

Niania KURS P|ERWSZEJ POMOCY W DOGOTERAP|l,
28 września wolontariusze Fundacji pomagali przy organizacji Wyścigów Psich zaprzęgów w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

10 października przeprowadziliśmy w Łodzi, na ul. Piotrkowskiej happening uliczny pt. "JAK DBAĆ o zDRoWlE

PsYcHlcZNE?", w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowanego przez

stowa rzyszenie PoMoST.
20 października - uczestnictwo w konferencji ,,SKUTECZNlE PRZECIW PRZEMOCY - W TROSCE O LEPSZE JUTRO"

organizowanej przez stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii oraz przez Specjalistyczny OŚrodek Wsparcia dla

Ofiar Przemocy w Rodzinie.
24 października - uczestnictwo w międzynarodowej Konferencji ,,RODZ|NA ADOPCYJNA l ZASTĘPCZA JAKO ZASOB

sPoŁEczNY lJEJ ZADANlA RozWoJoWE" organizowanej przez poznańską Fundację Przyjaciele Martynki (udział w

dyskusji panelowej),

promocja, rekrutacja)
05 grudnia Fundacja wraz ze swoimi wolontariuszami wzięła udział w GALI WOLONTAR|ATU zorBanizowanej w

Akademickim ośrodku lnicjatyw Ańystycznych przez PPPW,,Centerko" (obecnie Regionalne Centrum Wolontariatu)

W ciągu roku Fundacja współpracowata z oŚRoDKAMl ADoPCYJNYMl biorąc udział w panelach na zakończenie szkoleń

dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i udzielając konsultacji kandydatom w siedzibie Fundacji.

W ciągu roku Fundacja zbierała relacje i przeprowadzała wywiady z osobami z doświadczeniem wychowania poza

rodziną biologiczną, przy8otowując PUBLlKACJĘ na ten temat.
Fundacja w ciągu roku konĘnuowała współpracę z TOWARZYSTWEM PRZYJAC|ÓŁ DOMU NA OSlEDLU;

wychowankowie wspólnoty artystów z niepełnosprawnością intelektualną odwiedzali Fundację i współpracowali z

ffH"':{l:'ffiH ffi:[ll?o,uo.n. się w siedzibie Fundacji prowadzona orr., .n.,"r.oeutkę, prezes Fundacji

GRUPA WsPARclA DLA RoDZlcÓW l oPlEKUNÓW.

W ciągu roku prowadziliśmy, w siedzibie Fundaeji oraz mailowo itelefonicznie, KONSULTACJE dla rodziców i

opiekunów, dla osób rozważających adopcję lub rodzicielstwo zastępcze oraz dla osób wychowanych lub

wychowujących się poza rodziną biologiczną.

ogółem w Fundacji pracowało w różnym wymiarze czasu DWUDZlESTU WOLONTAR|USZY (pomoc w organizowaniu

zajęć, zajmowanie się dziećmi uczestników w czasie trwania warsztatów, opieka nad psem, praca jako przewodnik psa

pracującego w dogoterapii).

W ciągu roku Fundacja wzięła udział w następujących SZKOLEN|ACH : Księgowość w Organizacjach Pozarządowych

(Stowarzyszenie Centrum Opus), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Spółdzielnia Socjalna Locus), Sponsoring i

Marketing w ngo. (Fundacja Kamila Maćkowiaka) oraz w V Europejskim Kongresie Ericksonowskim Hipnozy i

Psychoterapii w Krakowie w dn, 11-15.czerwca.

Fundacja brała udział w kwartalnych SPoTKANIACH KooRDYNAToRÓW WoLoNTARIATU organizowanych w PPPW

,,Centerko" (Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi).

W 2014 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

W Fundacji był zatrudniony, przez pół roku, w wymiarze /ł etatu pracownik gospodarczy na umowę o pracę.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.

Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania,

PREzBs]łHAM.
Fundoc|o Wsporcio l Rozwo|u Rodziny

,,zlELoNE WzGÓRzE"
91-526 łńdż,ul. Okólna 75

Reoon 101435961, NlP7262650056- tel. 515270 502



Wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego
,t. nazwa (firma): FUNDACJAWsPARclA l RoaĄ/oJU RoDZ|NY,,Z|ELoNE WZGÓRZE'

siedziba: 9't-526 Łódź, ul. Okólna 75
NlP: 7262650056
REGoN 101435961
fonna pr€Mna fundacja
Waściwy sąd prowadzący Ęestr:
Sąd Rejonowy dla Łodzi'- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KĘowego Rejestru §ądowego,
Rejestr stowazyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, numer KRS 0000425537

Cel działania organizacji:
r pzeciwdziałanie rozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych;
o profilak$ka pzemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw;
. propagowanie pozytywnych wzorców relacjiw rodzinie;

podnoszenie świadomości w kwestii przyczyn i skutków przemocy w rodzinie;
przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji;
propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i arteterapiijako dróg wyjścia rodziny z kryzysu;
propagowanie kontaktu z pnyrodą i sztuką, promowanie ekologicznego trybu życia
i twórczości indywid ualnej ;

psychoedukacja w temacie adopcji i rodzicielstwa zastępczego, propagołvanie jawności
adopcji oraz w uzasadnionych plzypadkach - adopcji otwańej;
wspieranie rozwoju kobiet, działalność na ęeca praw człowieka i równouprawnienia;
zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
pomoc w niwelowaniu skutków społecznych długotrwałego bezrobocia;
zwiększanie szans zawodowych osób niepełnosprawnych;
aktywizacja społeczności lokalnych ;

terapia i wsparcie psychologiczne dla: dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną, dla
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych oraz ich rodzin, dla rodzin zrekonstruowanych, dla samotnych rodziców,
dla matek rozważających zzeczenie się praw rodzicielskich, dla rodzin z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie oraz niedostosowaną społecznie, dla dzieci,
młodzieży i młodych matek w trudnej sytuacji oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;
pomoc psychologiczna w następujących sytuacjach źyciowych: strata, żałoba, rozwód,
adopcja, em ig racja, n iepłod ność, zenilane więzi, zaburzen ia prz ywiązan ia.

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony,

Sprawozdanie finansowe jest spoządzone za okres od al.01.2014 r, do 3,1 .12.2014 r.

W skład jednostki nie wchodzą wewnętzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie
sprawozdania finansowe.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdazenia, które
świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania pzez jednostkę działalności
w najbliźszym okresie. Dlatego sprawozdanie spoządzono przy załoźeniu, źe działalnośó będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niź jeden rok od dnia bilansowego.

W okresie spoządzania sprawozdania finansowego nie nastąpiłc połączenie jednostek,

Pzyjęta polityka rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Rok obrotowy i wchodzące w jelo śkład okresy sprawozdawcze.
1. Rokiem obrotowym Fundacjijest rok kalendarzowy.
2, Okresem sprawozdawczym jest ostatni dzień roku kalendazowego, ale zgodzie

z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości co miesiąc sumowane są obroty na kontach
księgowych księgi głównej i uzgadniane z dziennikiem oraz zapisami na kontach ksiąg
pomocniczych,

rtłótoay wyceny aktywów i pasywów.
1. Zasady wyceny aktywów i pasywów opieĘą się na zasadach określonych w ustawie

o rachunkowości.
2. Akfia i pasywa wycenia się nie rzadziĄ niź na dzień bilansowy w następujący sposób:

a
a

a
a

a

a

a

a

a
a

2.

3.

4.

6.

7.



a)

(amoĄzacyjne) z tym, że środki trwałe otzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie
decyzji właściwąo organu według wańości określonych w decyzji, a otzymane na
podstawie darowizny według ceny rynkowej na dzień otzymania darowizny. Wańość
rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie zeczamitego
samego rodzaju igatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia;

b) koszt wytwozenia obejmuje ogół kosztów rzeczywiście poniesionych przez Fundację od
rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia środka tnrałago do dnia
przyjęcia do użytkowania. Według kosztów wytworzenia wycenia się podstawowe środki
tnrałe, pozostałe środki trwałe, wańości niematerialne i prawne wytwozone we własnym
zakresie oraz środkitrwałe w budowie;

c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wańości wyźszej od kwoty ustalonej
w ustawie z dnia 15 lutego ,1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnycĘ (Dz.U.
2001r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) tj, powyżej 3,500 zł, zwane dalej podstawowymi śtodkami
trwałymi, podlegają umaaaniu w równych ratach (metodą linową} na podstawie
aktualnego planu amońyzacji według stawek amoĘzacyjnych określonych w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych. Stawkite określa się na dzień pzyjęcia środka
tnivałego do użytkowania. AmoĄzację nallcza się jednorazowo za okres caĘo roku na
koniec roku obrotowego. Nie umaza się gruntów oraz dóbr kultury;

d) na dzień bilansowy podstawowe środki trwałe oraz wańości niemateńalne i prawne
o wańości powyżej 3.500 zł (z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają amońyzacji)
wycenia się w wartości netto tj. po pomniejszeniu odpisów amoĘzacyjnych ustalonych na
dzień bilansowy;

e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (pzebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji
lub modernizacji), to wańość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków
na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych,
których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uwaźa się za
ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję,
adaptację lub modemizację w danym roku budżetowym pzekracza 3,500 zł, a wydatki te
powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wańości z dnia pzyjęcia środka
tnuałego do używania. Pzebudowę, modernizację itp., które nie spowodowały wzrostu
wartości użytkowej obiektu w porównaniu do posiadanĄ puez niego w momencie oddania
go do używania, uważa się za remont;

0 pozostałe środki tnłlałe to takie środki, które umaza się jednorazowo, przez wpisanie
w koszty w miesiącu pnyjęcia do używania o wartości początkowej poniżej 3500 zł netto;

g) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, których jednostkowa cena nabycia jest większa
lub równa 1000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej;

h) zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli
łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otzymanych od
kontrahentów, Odsetkiod zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, lecz
nie później niż na koniec dnia kaźdego kwańału;

i) środki pienięźne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wańości
nominalnej. Środki pieniężp wyrażone w walutach obcych, wycenia się na dzień
przeprowadzenia operacji, w wańości nominalnej przeliczonej na złote polskie według
kursu zakupu lub kursu spzedaży dla danej waluty na dzień pzeprowadzenia operacji
walutowej, §tosowanego p.zez bank, z którego usług kozysta Fundacja.

Ustalenie wyniku finansowego
Ewidencja kosztów.
Dla rozliczenia kosztów realizacji zadań statutowych Fundacji ewidencjonuje koszty
w układzie kalkulacyjnym - konta zespołu 500, stosuje dla każdej dotacji odrębne konto
a nalitycz ne i su ba na lityczne wedłu g potzeb rozliczana dotacj i.

Fundodo Wsporclo lRoało|u Rodziny
,,zlElollE wzGÓRzE,,

91-526 łódź, ul. Okólna 75
Regon 101€5961, NlP 72626§0056

tcl. 515 27o 5o2



Dodatkowe informacje i obiaśnienia do sprawozdania finansowego
za2O14 r.

l. Wyiaśnienia do bilansu.
1, Jednostka nie posiada/posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
2. Jednostka nie posiada/posiada środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów

leasingowych, najmu, itp.
3. Jednostka nie posiada/posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostkisamoządu

terytorialnąo z §ńułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

ll. Yttyiaśnienia do rachunku rysków i strat:

1. lnne pzychody operacyjne (PFRON)
(w tym środki otzymane w ZaM r.: 1725,00)

Pzychody finansowe:

Pozostiałe koszty statutowe

iążczak

2.

3.

2587,50 a

0,00 zł

0,00 zł

V.

Nie omówiono zagadnień doĘczących rachunku przepływów pieniężnych, gdyż jednostka
w roku obrotowym nie miała obowiązku sporządzania tego sprawozdania.

Obiaśnienia niektórych zagadnień osobowych
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Obiaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.
Zdarzenia szczegóIne nie wystąpiły.

Nie omówiono zagadnień dotyczących grup kapitałowych, gdyż nie wysĘpi§ one
w roku obrotowym

Nie omówiono zagadnień doĘczących łączenia spóek, gdyż nie wy§Ępiły one
w roku obrotowym. ?

Jednostka nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, które to
moglyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostki.

PREzBg,W<
Fundoc|o Wsporcio lRc

J*łii,ff,ił§"ffi_*1
tol. 5rg p7o 

lP 726ee5o056

wvszczesólnienie pneciełne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłrwi: w tym: 0

Zarząd 0

Administracja 1

Pracownicy na stanowiskach robotniczych: w tym: 0

Osółem: 0
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na dzień 31.12,2014

Pozycia Wysu czególni€nie
Kwota ta popuedni rck

obrotowy
Kwota ża bieżacy rck

obrctowy

2o13 2o,1l
A, ar&TchodY nBtto * BDrćddv p]rDdu|ttóc$. uełua, tomrsrg l mgbrlalór, w tvm: 0,00 0,@

d lednosiBk powi8zan n*, 0,00 0,00

l. 'rłóodv n€ffo E §Br4d§żr broduldótp l ugłuo 0,00 0,00

ll, 'rarńodY n€łlo ze sBrzed8żr blvarófl i lrńeriał!,fl 0,00 0,00

B (wfir eozadłnvch nrcduk6r. usłuo, tolłlal6t t mńańałórr. w ttm: 0,00 0,@
jednosil<om poyul@nym 0,00 0,00

l. (eżlłlńrcrzenia eprzedanvch produktńry l uefug 0,00 0,00

ll. ńhrhóć sprżedanych fu€ó,fl i mabń€ł,'ttr 0,00 0,00

c. żrrak(stllabt brutlo zesptudał 0A-E} 0,00 a 0.00
D. l(eBspldaŁ 0,00 0,00
E, K6żt ogóln€goarądu 0,00 0,00
F, lvsk tdlltal ćsoladaźy {GD-Ę 0,00 0,@
G, Pouo!fu łs przychodT op6raryln6 6 sl&$ ,l §§8,!6
l, fugk m zbrrcis nicfinansowrch dómóry ttłralyń 0,00 0,00

ll. 'rzychody z dżbhlndd sffifur§l § slE 58 9'l08,e0
ą )&d§l§rar,il 5 432,00 4 210.65

2, §kładld cdonl(owBld6 0,00 0,00
t Zblórld publicana 0,00 0,00

L )8l§wizny 1 516,59 4 898,23

§ 'Eo6iEle 0,00 0.00

lll, prłlMyoperarylne 0,00 2 587,50

H, Pffiłekcilop§nacyln€ 7 ĄĄ8'-ł9 ,l0 9{o,t9
l, stratE ze zbvcia niennansliĘlh ald$.óly t ńlał}itl 0,00 0,00

IL r.l&JdMa srarbód gló,uófl nigflnaniorłtrh 0,00 0,00

n1 (otdy dzbhlndd dfub,.€i 7 ąłE§ ,lo9485g
,i (eiiY doBdl lnranlófl 5 432,00 4 210,65

L ysdmlnl&g$Yin§ óląl8 5&p§
t. arwflreńłeleaet§ 0,00 0,00

L t§l'roD€ 525,1 8 2 268,81

ą Wla&l 0,00 0,00

d. ll|lurffifuIrb ólu ubzfuełb fune' k}na &rblwrb 0,00 3 040,14

ą Arlww 0,00 0,00

]- wb 0,00 0,00

t, Wiol(oszł!ffilbliF 1 489,31 1 420,79

IY, nne koldyoper?rylne 0,00 0,00

l, ńpk (effial z fi&ln§ócl oĘlacrlnel fF+Gnln .{§7.90 76Ę99
J. pranchódr'finarnme 0,00 0,&
t Mdendi l udeŁw rryrlqch, w tym: 0,00 0,00

od ledncbk powlązanyt*l 0,00 0,00

ll, )dsetkl. xtm: 0,00 0,00

ird l€dnebk Bwtezanrch 0,00 0,00

lll, atrkazhrcla lnućńrĘil 0,00 0,00

Iv- \łfrnl@a riarbtci lttł,gtrcji 0,00 0,00

v, nn9 0,00 0,00

K. l(etrflneneo*o ą!0 0,&
L )dc€tld.'vtYm: 0,00 0,00

d Jadnogbk potłiąranycft 0,00 0,00

ll, §fra§E7§lda inw6&lłi 0,00 0,00

lil. ł}fualhde §arbód trfi ns&ctl 0,00 0,00

lY; nn9 0,00 0,00

L &tk lgfiratal z &lalalnoócl r€oodercal ll+J-§ .l97.90 7s.99
fi, ffrntk zdarxń nadarycąlttych {!iJ.,l!lJ1.1 o,00 0,m
ll Łskiryadan/lzd€ 0,00 0,00

ll. §hEirr,nedzYt 6ln6 0,00 0,00

N-l. 4lsk t!ilirĘ b,ruto {L{+łu} "{o7.90 7§5,9€
O; rod*kd*hodqłv 0,00 0,00
P reoetgłe ob§rbzkqłE unnl§l%nla żlśIqr {żtrlekmnh gfirtyl 0,00 0,00
R. &k {§trlta] n9tt§ {H€-Pl -{§7;90 75§,s

Katąąma PBEzEs
ł#iIW',
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(pleczęc Jeonosftl)

BlLAN§
sporządzony na dzień:

, 3, 1,_, 1. 2,_, 2, 0, 1, 4,

AKTYWA
stan na

31.12.2013 31,12,2014

A. Ąkłwa trwałe 0,00 0,00

l.
'vańości 

ni€matsńalne i prawne 0,00 0,00

1. Ko§Zty zakończonyń p€c rozwojo\ł,yń

2. Wańośćfirmy

3. lnne wańości niemateńalne i prawne

4.
zaliczki na wa.bści niematerialne i

prawn6

ll. Rreczowo aĘwa trwał€ 0,00 0,00

1 środkitfwałg 0,00 0,00

a)
grunty (W vm prauo użYtl(owania
Wieca/steoo §runtu)

b)
budynk, lol€le iobiel§ inżynierii
ladeĘi il4rodnei

c) ufządzenia teónic.żne i masżyny

d) środki tran§pońu

e) inne środkitrwałe

2. §odkitrwałg w budo,,ńe

3. zaliczki na środki fiwale w budowie

lll. Nal€żnoścl dfu goterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiąanych

2. od pozo§tał}€h jedłostek

lv. hw9§tycro dłu gotgrmlnorfl 9 0,00 0,00

1 Nieruóomości

2. Wańości niemateńalne i prawne

3. Dfu gotąrmino!ł€ aktywa fi nan§owe 0,00 0,00

a) W jedno§tkach powiązanych 0,00 0,00

udziĄ lub akcje

inne papiery Wartościolve

udzielonB pożyczki

inne długoterminowe akt},wa

ftnanso},l€

b) w pozostał}Ęh jednoslkach 0,00 0,00

Udzialy lub akcie

inne papieryWańościcńr€

udie|one pożYczki

inne długotęrminov€ akt},wa
ftnensowe

4, lnne inwe§tycje długotemino/ve

V. Dfu gotermino!re rozllctonlł
miodztrokr§óu,§ ,

0,00 0,00

1
Akt$,a z tytułu odroczonąo podatku

dochodowego

2, lnne rozliczenia międzyokresowe

B. Ąkłwa obrotowe 495,10 28725,34

l. lapa§y 0,00 0,00

1 Materiały

2. PĘ,odukty i p,odukty W toku

3. Produkty gołd,re

4. Towary

5. zalicżki na dostaury

jednostka oblicaeniowa:

PAsYlilA
§tan ne

31.12.2a13 31j2Źa14
A. (apital (fu ndu§z} wła3ny 49§,l0 l 748,99

l. Gpltał ffundu§z) pod§tawow ,l 000,00 1 000,00

ll.
taleźno wpłaty na kapitał po&tawoury
,wi€lkość ulamna)

lll, Jdziały (akcje} rł4asne (wielkoćć
li6mnal

lV. 6pitał (fu ndusz) zapa§o,tJyy ą

v. (ap}tal (fundusz} z aKualizacji wycgny

Vl.
rozctałe kapftary $lndu§zg}
€zerwowe

vll. ay3k (strata) z ]at ubległch _7,00 -7,00

Vlll. ayśk (strata' n6tto -497,90 755,99

lx. ;rdpl3y z zy§l(u n6tto w clągu noku
,brotolYeoo {wielkość uiemna}

B. lobowiązania l rezerrrry na zobowiązania 0,00 26 970,35

l. iez§rwy na zobowlązanla 0,00 0,00

1
RezeMa z vtulu odroczonąo podatku
docłlodowEoo

2,
RezeMa na śWiadcŁenia emerytalne i
oodobne 0,00 0,00

dfugoterminowa

krótkotermino^€

3, Pozostrłe rezelw 0,00 0,00

długoterminou,a

krótkoterminołła

ll. eobowlązania dłu gotormlnowo 0,00 0,00

1. Wobec iednostek po^riqzary€h

2. Wobec pozostlalyń jednostek 0,00 0,00

a) kr€dyty i pożycżki

b)
z hńufu emisji tiluźnyó papieó/v
wańościowych

c) inne zobo\iriązania fi nansowe

d) inne

lll. zobowiązania krótkotennlnowe 0,00 267,aa

1. Wobec jedno§tek powiąanych 0,00 0,00

a)
z tytufu dostaw i u§Ę, o okrBgie
wvmaoalności:

0,00 0,00

do 12 mie§ięcy

powyż€j 12 mie§ięcy

b) Inne

2, Wob€c pozostałych jedno§dek 0,00 267,oo

a), kledyty ipołc,zki

b)
z tytułu emi§ji dfużnyń papieró,v

wańościowvch

c) łnne zobowiązania fi nan3owe

d)
z §^ułu do§taw i usług, o okre§ie
wymagalności:

0,00 250.00

do 12 mie§ięcy 250,00

po|rłyżei12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostiawy

0 zobowiąźania Wek§lowe

s)
z Mufu podatków, ceł, ubezpieczeń i

innycfi świadcaeń
17,00

h) z tytufu wynąIodzeń



ll. valożnoścl kótkobrmlnowE 0,00 1 197,50

1 Należności od jednostek powiąanych 0,00 0,00

a)
z tytufu dostaw i u§ług, o okf€sie
spłaty:

0,00 0,00

do 12 miesięcy

po$/żej 12 mie§ięcy

b) iirne

2. , Należności od pozo§talyń jednostek 0,00 1 197,50

a)
z Mufu dostaw i Usług, o okre§ie
sołaiv:

0,00 335,00

do 12 mie§ięcy 335,00

po^.yż€j 12 miesięcy

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpłeczeń społecznyrń i
zdroi/otn)rch oraz innych śłiadczeń

862,50

c) inne

d) docfiodzone na drodze Ędowej

lll. nt€§tycje kŃtkot rminore 495,10 27 527.u
1 Kńtko{erminoirc akty$ra, fi nansoł€ 49§,10 27 527,84

a), w jednostkań powiązanych 0,00 0,00

udziałylŃakcje. ,

inne papiery Wańościo§€

udzielone,po.ryczki,

inne krótkobrminotve aktywa
ftnansowe

b) W pozostalyó .iednostkach 0,00 0,00

udziały lub akcje

inn6 papi6ry Wańościowe

udzielone pożyczki

inne kólkoteminołe akVwa
finan§oa/e :

c)
środki pieniężne i inne aktyTra
pienĘne 495,10 27 527,84

środki pieniężne W kasie ł na
rańunkaeh

495,10 27 527,84

inne §odki pieniężne

inne aktwa pieniężne

2. lnne inwestycje kńtkoterminowe

lV,
(ró{(ot€fminowe rodiczenla
nlgdzyokre§owo

Książczak

Data i @pis osoby, której pdłieęono

ł lnne

3. Fundusze §pecjaln€

lV. ąodacz€nia mlędzyokresowe 0,00 26 709,35

1 UjemnaWańośćfimy

2. lnne rozliczenia międąlokresowe 0,00 26 709,35

dłUgoterminowa

kótkoterminowa 26 709,35

h

2/.0),

irfrłEż-
4łirtłaGu-tc

Data i podpis kierownika jednostki
rańunkowych

Fundoc|o Wsporclo l Rozwoiu Rodziny
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