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2,sPrzedaŻ surowców wtórnYch firmie recyklingowej

zwi+zanvch

z

działaniami Fundacji, W

tim

-

uzyskane pieniądze przeznaczanesą na
iokrycie kosźów
m.in.: dofinansowan ie leczenia/operacji chorego

statutowymi

-
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1

FLINDACJANIE PROWADZIDZ|AŁALNOśCI GOSPoDARCzEJ, NIE
JEST TEZ rRzEDSIĘBIoRCĄ
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
-(w załączniku wysłane dla informacji WŁAśCIWEG9MINISTRA)
V
WYKAZ UZYSKANYCH PRZYCHODOW FI]NDACJI
l, WYkaz wg bilansu - szczegółowY BILANS (tj. składniki Aktywów i Pasywów) w zńącznkuwysłane
dla
informacj i WŁAŚCIWEGo MŃISTiIA.
2, Zródła ohrymYwarrYch PrzYchodów przedstawiają się.np.: sprzedaż przedmiotów wykonywanych
na

warsztatach manualnych, sprzedażsurowców wtómych, darowizny.

3,_SPadków , zaPisów ,środków zę źródełpublicmyóh Fundacja
w żO12 rokunie otrrymywała
-

VI

PONIESIONE KOSZTY_FLINDACJI- wg RachuŃu Wyników
WŁAŚCIWEGO MINISTRA)

Fundacja Ponosiła nP. koszty

VII

l'

:

(w

.

załącmikll wysłane dla informacji

administracyjne (w tym m.in. zuĘciemateriałów i energii, usługi
obce).

Fundacja NIE ZATRUDNIAŁA w 2012 roku osób na żadne
umowy i nie wypłac ała w związkll z Ęm
wylagrodzeń ani innych świadczeń , nie udzielałatakżę żadnychpoĘczek,
2. Fundacja nie posiada :obligacji, nieruchomości, środków
t *ułY.r, .
i pasywów oraz Wynik Finansowy i opis -"uJlty.;.rt w BILANSIE oraZnaRACHLINKU
];^Y:*::1_1ktywÓ_W

\MYNIKOW ( oba są jako załączniki do obecn.gó ,piu*o"ainiu"i zostaĘ
nuy.ł*1 Jo WŁAśCIWEG9
MINISTRA)

KWOTY ULoKOWANE NA RACHt]NKACH BANKOWYCH
jedynie
|}n_11'ju Ę9'iada
.Rl.,hy:! Bieżący w PKo BP SA w płocku (oddział 1 , ul. Jana pawła II 2) o nr
95 1020 39740000 53020245
5939, umowi zostałazawartaw dniu 7 września2012roku.
4.

VIII

Fundacja nie Prowadziła żadnej działalnościzleconej przez podmioty
państwowe
nie posiada danych ztakich działalności.

i samorządowe _ tym samym

IX
INFORMACJE O ROZLICZENIACH z
§Ąufu zobowiązań, podatkowych , składania deklaracji podatkowych
załączniki
Qako

do obecnego sprawozdaniizostaĘ wysłane a,i

CIT-8,CIT-8/o

wł.łŚĆiwp-oo vtINlsr*j,

X

DODATKOWE INFORMACJE:
l, w okesie sPrawozdawcr@ nie była przeprowadzana żadna kontrola , sprawozdanie obejmuje okres
rokukalendarzowego i obejmuje działanjaiarok20l2askładane jestwroi<u2013.
2, z uwagi na to iŻ w roku 2013 zaszĘ zmiany w : osobow}ń skiadzie
zarządl fundac;i _ zmienił się
jeden z wicePrezesÓ1
Panią Martę i{ogalskĘ zastąpiła Pani Beata Kowalska )_ podpisy po niniejszym
sPrawozdaniem za rok 2012 mogło złoĘćtylko 2 Ózłonków
zarządu- co jest zgooni tat<ze ze statutem
.
Fundacji ( gdzie PodPisY moze składić jednoosobowo Prezes
Fundacji lub dwoje wiceprezesów

3,

łącznie).

wg obowiązującYch PrzePisów (orgarrizacja nie prowadzi działalnościgospodarczej
, nie jest
Przedsiębiorcą, nie ma takze statusu Orr; upuUticzniityko SpRAW9ZDANIE MERyT9RyCZNE
^
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