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Uchwała Zarządu 
z dnia 27 marzec 2013 r. 

 
 Zarząd Fundacji   „MY BAOBAB” przedstawia sprawozdanie finansowe 
 
za okres 01-01-2013 do 31-12-2013 r. , na które składa się: 
 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I 
 

2. Bilans (załącznik 1) 
 

3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2) 
 

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 
majątkowa i finansowa oraz wynik finansowy. 
 
Podpisy członków Zarządu: 
 

Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis 

 
Małgorzata Klein 

 
Prezes Zarządu 

 
______________________ 

 
Anna Piekutowska 

 
Wiceprezes Zarządu 

 
______________________ 

 
Adam Dziadak 

 
Sekretarz 

 
______________________ 

   
   
   

   
  

 



II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 
INFORMACJA DODATKOWA CZ. I 

  
 
 

Dane identyfikacyjne: 
 Nazwa : FUNDACJA  „MY BAOBAB” 
 Siedziba : 00-716 WARSZAWA ul. Braci Załuskich 3 m. 68; 01-773 Warszawa 
 Organ prowadzący rejestr [KRS] SĄD REJONOWY dla M.ST.WARSZAWY 

w XIII WYDZIALE GOSPODARCZYM KRS 
 Nazwa i numer rejestru [NR]0000278982 
 NIP: 5213451396 
 REGON: 141007300 
 Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony 
 Okres objęty sprawozdaniem [01-01-2013 – 31-12-2013 r.] 
 

 

Cel działania: 

Cele Fundacji obejmują zadania w zakresie: 

1. Działalności charytatywnej na rzecz społeczności państw afrykańskich; 
2. Działalności na rzecz mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce, a pochodzących 

    z państw afrykańskich; 

3. Ochrony i promocji zdrowia wśród społeczeństw państw Afryki; 

4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży polskiej i państw Afryki; 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji afrykańskiej; 

6. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

    a także działań wspomagających rozwój demokracji w krajach afrykańskich i Europy; 

7. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

8. Promocji i organizacji wolontariatu. 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań: 
 

a. Działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy na finansowanie edukacji dzieci 

   i młodzieży państw afrykańskich (PKD 88.99.Z); 

b. Udzielanie wsparcia finansowego w ramach pomocy społecznej polegającej na częściowej 

    refundacji kosztów pobytu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów szkół wyższych        

    państw afrykańskich (PKD 88.99.Z); 

c. Pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof mających miejsce na terenie Afryki (PKD 88.99.Z); 

d. Niesieniu pomocy uchodźcom i imigrantom z państw afrykańskich (PKD 88.99.Z) 

e. Organizowanie działalności placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków 

    dokształcania i doskonalenia zawodowego dla ubogiej młodzieży afrykańskiej (PKD 85.59.B); 

f. Szerzenie wiedzy o narodach, kulturze i tradycji państw afrykańskich wśród społeczeństwa polskiego 

    (PKD 85.59.B); 

g. Organizowanie programów wymiany studenckiej polsko-afrykańskiej (85.60.Z); 

h. Ochronę i poprawę sytuacji grup etnicznych i mniejszościowych pochodzących z Afryki (94.99.Z); 



i. Wspieranie inicjatyw społecznych mających za zadanie pomoc mniejszościom narodowych 

   zamieszkałych w Polsce, a pochodzących z państw Afrykańskich (94.99.Z); 

j. Kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska (PKD 84.12.Z); 

k. Propagowanie profilaktyki i promocja zdrowia wśród społeczności państw Afryki (PKD 86.90.E); 

l. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie turystyki na kontynencie afrykańskim (PKD 

   79.90.B); 

m. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów afrykańskich (PKD 90.04.Z); 

n. Pomoc przy tłumaczeniach w szczególności materiałów promocyjnych oraz przy tłumaczeniach 

    ustnych (PKD 74.30.Z); 

o. Organizowanie innych imprez kulturalnych, urządzanie konkursów tematycznych (PKD 90.01.Z, 
   PKD 90.02.Z, PKD 90.03.Z, PKD 90.04.Z). 

 
 W ramach prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego następująca działalność 
    będzie prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego: 
a. Organizowanie innych imprez kulturalnych, urządzanie konkursów tematycznych (PKD 90.01.Z, 

    PKD 90.02.Z, PKD 90.03.Z, PKD 90.04.Z). 

b. Pomoc przy tłumaczeniach w szczególności materiałów promocyjnych oraz przy tłumaczeniach 

    ustnych (PKD 74.30.Z). 

c. Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. 
 
 Pozostała działalność Fundacji wymieniona w §7 będzie prowadzona jako nieodpłatna działalność 
    pożytku publicznego. 
 
 Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, 
    których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 
 
 

 

Wskazania 
 
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
statutowej przez  Fundację  "MY BAOBAB” w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 
2. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 
3. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe. 
 
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na 
realizację celów statutowych. W roku 2013 działalności gospodarczej – nie prowadziło. 
 
 
  
 
 
 
 



STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 
Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z 
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, z 
uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 
listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej . Fundacja sporządza rachunek 
wyników. 
Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych   
osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. 
Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów 
 i kosztów oraz ostrożnej wyceny wyniku finansowego- Fundacja za dany rok obrotowy obejmuje 
wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. 
Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów 
wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w 
wyniku finansowym  bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej 
aktywów. 
Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w 
następujący sposób: 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości 
niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej 
użyteczności, według następującej zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie 
przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. 
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki trwałe jednorazowo 
odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania  
przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwałe 
umarzane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu 
przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z 
zachowaniem ostrożności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym 
w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego 
ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w 
walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie  zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów 
finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości 
nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna 
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu 
średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W tej 
pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad  zafakturowanymi. 
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa, statutu Fundacji. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie 
wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 
zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części 
sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień 
bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 
niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe 
dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się 
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Rozliczenia 



międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 
na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 
ostrożności, obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z 
tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki pieniężne 
otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w 
budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) 
własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub 
kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Przychody - obejmują niewątpliwie należne lub 
uzyskane kwoty brutto ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty – Fundacja prowadzi koszty w układzie 
rodzajowym oraz dokonuje ich kwalifikacji na koszty statutowe oraz administracyjne. Za koszty statutowe uznaje 
się koszty związane z realizacją danego programu, którego cel zgodny jest z celami statutowymi jednostki. Koszty 
administracyjne to pozostałe koszty – niezakwalifikowane do statutowych. 
 
Wynik zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DODATKOWE  INFORMACJE  I OBJAŚNIENIA - INFORMACJA DODATKOWA CZ. II 

  
DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO 

 
1. Kapitał podstawowy ogółem z tego: 

a) fundusz statutowy Fundacji                                                                             -        0,00 zł 
b) Wynik finansowy z roku bieżącego to nadwyżka przychodów 
nad kosztami – różnica dodatnia                                                                     -  4.692,65 zł 

   

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 
 
STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW 
 

1. Rodzaje działalności – działalność statutowa                                                                                                      
2. Struktura terytorialna przychodów: kraj. 

 
PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU : 
 

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: 
 

WARTOŚĆ STOSUNEK PROCENTOWY 

Składki członkowskie 0,00 zł 0,00% 

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2012 4.780,80 zł 20,19% 

Darowizna: 18.897,77 zł 79,81% 

w tym: 
od osób fizycznych: 11.348,67 zł 

z tyt.1% podatku:  7.549,10 złł 
 

  

Razem      23.678,57 zł 100,00% 
  

 

Przychody finansowe to odsetki uzyskane z konta bankowego     -             9,78 zł 

 
W roku 2013 Fundacja osiągnęła łączne przychody w wysokości –                                   23.688,35 zł 

 
 
 
 
 



INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 

Nazwa kosztów kwota 

Wydatki na świadczenia realizowane przez Fundację w ramach 
celów statutowych - program stypendialny My Madagaskar 

    - pomoc dla sierocińca 

 
14.935,39 zł 

3.556,42 zł 

Usługi obce: /administracyjne/ 80,00 zł 

W tym:  

- usługi bankowe 80,00 zł 

 Zakup materiałów - program stypendialny 393,89 zł 

Opłaty do KRS 30,00 zł 

Łączne koszty działalności 18.995,70 zł 

 
 
Wynik finansowy to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości                     -      4.692,65 zł 

 
INFORMACJA O AKTYWACH  I PASYWACH BILANSU. 
 
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i 
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

 
    (wg wartości               

aktywów brutto) 
  Stan 
  BO 

        Zwiększenia 
          z tytułu 

       Zmniejszenia 
           z tytułu 

      Stan 
    BZ 

       a        b       c       d       e        f  
Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) budynki, lokale    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) urządzenia tech i 
maszyny 

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

d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
e) inne środki trw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inwest. długoter. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Gdzie: a) nabycie 
            b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji 
            c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości 
            d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji 
            e) zbycie 
            f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości 

 
 
 



W roku 2013  Fundacja nie dokonała żadnych zakupów środków trwałych. 
 
 
        Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków          trwałych               BZ 

      nazwa BO Zwiększe nia Zmniej szenia BZ 
aktywów    

netto 
  1 2 3 4   
Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) budynki, lokale  i 
obiekty  inżynierii    
lądowej i  wodnej 

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

c) urządzenia tech    i 
maszyny 

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

d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
e) inne środki trw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wartości niemater. i 
prawne 

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

 
Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji      2) z tytułu aktualizacji wyceny 
            3) z tytułu zbycia lub likwidacji     4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego 
            

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
– środki pieniężne 

LP TYTUŁEM KWOTA 
1 Rachunek bieżący środków pieniężnych w Banku Pocztowym 4.379,42 
2 Rachunek pomocniczy w Banku Pocztowym 313,23 
 Ogółem na rachunkach bankowych 4.692,65 

 
ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE – fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych. 
 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE: 
 
1. W roku 2013 Fundacja nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych 
zobowiązań związanych z działalnością statutową. 

 
2. Fundacja opiera swoje działania na pracy wolontariatu i nie zatrudnia żadnych pracowników. 
 
3. Zarząd nie otrzymuje żadnych wynagrodzeń. 
 
4. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy. 
 
 
 
                                       Prezes Zarządu 
            

 
              ............................      ................................. 
                                                                         data            podpis 



 



 

 Rachunek wyników strona 1 z 1 
FUNDACJA MY BAOBAB 

Rachunek wyników 
na dzień: 2013-12-31 

 
 

LP NAZWA POZYCJI 
Wartość z dnia 

 2012-12-31 
Wartość z dnia 

2013-12-31 
1 A.  Przychody z działalności statutowej 17 079,70 zł 18 897,77 zł 

2     I.  Składki brutto określone statutem 0,00 zł 0,00 zł 

3     II.  Inne przychody określone statutem 17 079,70 zł 18 897,77 zł 

4          1.  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  17 079,70 zł 18 897,77 zł 

5          2.  Przychody z działalności statutowej odpłatnej  0,00 zł 0,00 zł 

6          3.  Pozostałe przychody określone statutem 0,00 zł 0,00 zł 

7 B.  Koszty realizacji zadań statutowych 11 874,02 zł 18 491,81 zł 

8     1.  Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej  11 874,02 zł 18 491,81 zł 

9     2.  Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej  0,00 zł 0,00 zł 

10     3.  Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 zł 0,00 zł 

11 C.  Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (A-B) 

5 205,68 zł 405,96 zł 

12 D.  Koszty administracyjne 1 852,15 zł 503,89 zł 

13     1.  Zużycie materiałów i energii 1 852,15 zł 393,89 zł 

14     2.  Usługi obce 0,00 zł 80,00 zł 

15     3.  Podatki i opłaty 0,00 zł 30,00 zł 

16     4.  Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł 0,00 zł 

17     5.  Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł 

18     6.  Pozostałe 0,00 zł 0,00 zł 

19 E.  Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 1 423,82 zł 4 780,80 zł 

20 F.  Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 zł 0,00 zł 

21 G.  Przychody finansowe 3,45 zł 9,78 zł 

22 H.  Koszty finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

23 I.  Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 

4 780,80 zł 4 692,65 zł 

24 J.  Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł 

25     I.  Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 zł 0,00 zł 

26     II.  Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 zł 0,00 zł 

27 K.  Wynik finansowy ogółem (I+J) 4 780,80 zł 4 692,65 zł 

28     I.  Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 

29     II.  Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 4 780,80 zł 4 692,65 zł 
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BILANS 
na dzień: 2013-12-31 

 
 

LP NAZWA POZYCJI 
Wartość z dnia 

 2012-12-31 
Wartość z dnia 

2013-12-31 
1   AKTYWA (SUMA BILANSOWA) 4 780,80 zł 4 692,65 zł 

2 A.  Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

3     I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

4         1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 

5         2.  Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 

6         3.  Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

7         4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

8     II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

9         1.  Środki trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

10             a)  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 zł 0,00 zł 

11             b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł 

12             c)  urządzenia techniczne i maszyny 0,00 zł 0,00 zł 

13             d)  środki transportu 0,00 zł 0,00 zł 

14             e)  inne środki trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

15         2.  Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 

16         3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 

17     III.  Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

18         1.  Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

19         2.  Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

20     IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

21         1.  Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 

22         2.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

23         3.  Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

24             a)  w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

25                     -  udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

26                     -  inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

27                     -  udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

28                     -  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

29             b)  w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 

30                     -  udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

31                     -  inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

32                     -  udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

33                     -  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

34         4.  Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

35     V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

36         1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 0,00 zł 

37         2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

38 B.  Aktywa obrotowe 4 780,80 zł 4 692,65 zł 

39     I.  Zapasy 0,00 zł 0,00 zł 

40         1.  Materiały 0,00 zł 0,00 zł 

41         2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł 

42         3.  Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł 

43         4.  Towary 0,00 zł 0,00 zł 

44         5.  Zaliczki na dostawy 0,00 zł 0,00 zł 

45     II.  Należności krótkoterminowe 0,82 zł 0,00 zł 

46         1.  Należności od jednostek powiązanych 0,82 zł 0,00 zł 

47             a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł 

48                     -  do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

49                     -  powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

50             b)  inne 0,82 zł 0,00 zł 
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51         2.  Należności od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

52             a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł 

53                     -  do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

54                     -  powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

55             b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

0,00 zł 0,00 zł 

56             c)  inne 0,00 zł 0,00 zł 

57             d)  dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł 

58     III.  Inwestycje krótkoterminowe 4 779,98 zł 4 692,65 zł 

59         1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 779,98 zł 4 692,65 zł 

60             a)  w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

61                     -  udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

62                     -  inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

63                     -  udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

64                     -  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

65             b)  w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 

66                     -  udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

67                     -  inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

68                     -  udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

69                     -  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

70             c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 779,98 zł 4 692,65 zł 

71                     -  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 779,98 zł 4 692,65 zł 

72                     -  inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 

73                     -  inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 

74         2.  Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

75     IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

76   PASYWA (SUMA BILANSOWA) 4 780,80 zł 4 692,65 zł 

77 A.  Fundusz własny 4 780,80 zł 4 692,65 zł 

78     I.  Fundusz statutowy 0,00 zł 0,00 zł 

79     II.  Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł 

80     VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł 

81     VII.  Wynik finansowy netto za rok obrotowy 4 780,80 zł 4 692,65 zł 

82         1.  Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 4 780,80 zł 4 692,65 zł 

83         2.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 

84     VIII.  Zysk (strata) netto 0,00 zł 0,00 zł 

85     IX.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 

86 B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł 

87     I.  Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł 

88         1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 0,00 zł 

89         2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 zł 0,00 zł 

90             a)  długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

91             b)  krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

92         3.  Pozostałe rezerwy 0,00 zł 0,00 zł 

93             a)  długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

94             b)  krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

95     II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

96         1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

97         2.  Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

98             a)  kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

99             b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 

100             c)  inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

101             d)  inne 0,00 zł 0,00 zł 

102     III.  Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

103         1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

104             a)  z tytułu dostaw  i usług, o okresie wymagalności 0,00 zł 0,00 zł 

105                     -  do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

106                     -  powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

107             b)  inne 0,00 zł 0,00 zł 

108         2.  Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

109             a)  kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

110             b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 

111             c)  inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł 
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112             d)  z tytułu dostaw  i usług, o okresie wymagalności 0,00 zł 0,00 zł 

113                     -  do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

114                     -  powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

115             e)  zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 zł 0,00 zł 

116             f)  zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł 

117             g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 zł 0,00 zł 

118             h)  z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 0,00 zł 

119             i)  inne 0,00 zł 0,00 zł 

120         3.  Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł 

121     IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

122         1.  ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 

123         2.  inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

124                 -  długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

125                 -  krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

 
 


