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SPRAWOZDANIE FrNAso\ryE
za okres

od 23.08.2013 do 3L.I2.2§L3

Fundacia #rzywróćmy Pamięćoo
al. Jana Pawła II 26bt34
"l 37-450 Stalowa Wola
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Stalowa Wolą dnia 31.03.2014

'Prz1rróĘmlrar
BlLANS
spółkami handlowymi, niepłowadzących działalnościgospodarczej, o których mowa
- Dz. U. nr 137, poz-'1539 ze zm.)

w rozporządzeniu Ministra
tistra Finansów z dnia 15 listopada
listooada 2O01 r.

sporządzony na

dzień

31.G_R.UDN|A.?013
jed nostka ob l i c ze n i ow a :

7!

Ń,h"ą.Ł &rl@u- Ąt

W,"':A

Dt[oLź Mu*"A

(Data i podpis kierownika iednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(oata i podpis osoby, której Powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowvchl

L^.

ob-'>o,4ą

oruk: wydawnictwo Podalkowe GoFlN sp. Z o"o., 66400 Gozów Wlkp,. ul.

owcom

8

LĄ.O'L_ Zolą

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - Www.Druki.Gofin.pl

Sro-to.,o. L,teCą-

"Przyrmó&nyĘmĘć.
al. Jana Pawła lt Z6bl3/l
37-450 Stalowa Wołr
KRS: 0&)047443O
181018442 NIP: 865-25-59-312

RACHUNEK WYNIKOW
ny za okres

A.

Pizyiłod} z, działalno§cil

I.

składki brutto określonestatutem

lI

Inne pruychody określone stafutem

B.

KoszĘ realizacji zadań statutowych

D;

Koszt} adrninistrac}jne

l

Zńycie materiałów i energii

2.

Usfugi obce

3.

Podatki i opłaĘ

4,

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczrre i irrne świadczenia

,, 0,0o

sta,tutowej'

4144,98
4144,98
5 000.00
0;00

0,00

:

5

AmoĘzacja

6.

pozostałe

E,

PozostaĘ przychody (niewyĘienione w poz.'A i G)

F.

Pdzostałe

G.

Płz|chod linansówb

H.

KoszĘ fihansowe

J;,

Zyski i straty nadzwyczajne

kogzĘ (niew}riiienione w poz. ł,,D iH;

Zyski nadzwyczajne

2.05
18,00

-

: ..

:,] i

0;00

.'0;00-

wielkośćdodatnia

II

StraĘ nadzwyczajne - wielkość ujemna

I.

Różnica zwiększająca koszĘ roku następnego (wielkośćujemna)

il

Różnica alv,iększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

?"Ćp.

ł,1 Z,*łtę d^o €u^ł*q,
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tb"i" i piłpi!

%|,ą .lb_b=
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(Data podpis kierownika jcdno§tki, jeźelijednostką

łoco_*_Ą"

"liui,'
rachunkowych)
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Druk: Wydawnictwo Podatkowe

Ł^Jr1,,t..^.-r=

GoFlN

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

sp. z o.o,, 66-400

DnlkóWen.

L}t*

a

Goźóv wlkp.,

nrónrempń

ul. owocowa 8.

DPlll(T GoFrN Wv.lżwńl.fu,
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