
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Stowarzyszenie "Lepszy Świat" z siedzibą w Poznaniu Os orła Białego 38/5.

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu

prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer
identyfikacyjny w systemie REGON

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KraJowym Rejestrze Sądowym przez Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaŁ Gospodarczy
15.03.2005r. pod numerem 0000230149.
Nr REGON:300028992
4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Marcin Janasik prezes Zarządu
Eulalia Janasik Sekretarz
Małgorzata Kamińska Skarbnik
5. Określenie celów statutowych organizacji
Zgodnie ze statutem celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności:
1. Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego, naukowego i
socjalnego.
2. Wspieranie społecznej aktywności obywateli w tym dziaŁania na rzecz: dzieci, kobiet, osób
niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych.
3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji w tym także edukacji
europejskiej.
4. Wspieranie dobroczynności, dziaŁania charytatywne i humanitarne.
5. Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wszechstronnej rekreacji oraz
alternatywnego stylu życia wolnego od używek.
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji
seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych.
8. Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.
9. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności wspieranie
niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki.
10. DziaŁanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.
11. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i różnorodności kulturowej.
12. Działania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
13. DziaŁanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
14. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
15. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dziaŁalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.
16. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
17. Promocja i organizacja wolontariatu.
18. DziaŁalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz samoorganizację obywateli.
19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspóŁpracy między
spoŁeczeństwami.
6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w

statucie
Czas nieokreślony



7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Rok obrotowy
8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone pr

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się p
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne za_--:::
dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy zaŁożeniu kontynuowania działalnosc: :: _-==
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagroże ,.-
kontynuowania przez organizację działalności.
9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowoścl
Metody wyceny aktywów i pasywów: W Stowarzyszeniu obowiązują metody wycen
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów przyjęte w polityce rachunkowości,
wprowadzonej uchwałą Zarządu.
a.) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN
wedŁug ich wartości nominalnej.
b.) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach dewizowych: przychody wycenia się
według średniego kursu NBP z dnia otrzymania, rozchody wycenia się według zasady
"pierwsze weszŁo - pierwsze wyszŁo".
c.) Środki trwałe - uważa się za nie rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z mrm,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne,
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, związane z prowadzoną
działalnością. Zalicza się do nich w szczególności: grunty, budynki, budowle maszyny i
urządzenia, środki transportowe oraz inne narzędzia i przyrządy. Za wartość początkową
środków trwałych uważa się:
- w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia,
- w razie wytworzenia we wŁasnym zakresie - koszt wytworzenia,
- w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpŁatny sposób - wartość
rynkową z dnia nabycia, w razie nabycia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) -
ustaloną przez wnoszącego aport na dzień wniesienia wkŁadu wartość poszczególnych
środków trwaŁych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wyższe jednak od ich
wartości rynkowych, z tym że suma wartości wszystkich składników stanowiących wkład
pieniężny i niepieniężny nie może być wyższa od nominalnej wartości objętych udziałów.
- środki trwaŁe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane z zastosowaniem
maksymalnych dozwolonych stawek podatkowych w przypadku nowych środków
trwałych, natomiast w przypadku środków trwaŁych używanych bądź ulepszonych stawki
ustalane indywidualnie dla każdego środka trwaŁego, z uwzględnieniem jego
przewidywanego okresu użytkowania (metoda liniowa).
- Zakupione środki trwałe kompletne i zdatne do użytku w momencie zakupu mogą być
odnoszone na konta środków trwałych z pominięciem konta rozliczenia inwestycji.
Wszystkie pozostałe nakłady przechodzą przez konto rozliczenia inwestycji z podziałem
na zadania inwestycyjne.
d.) Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się odpowiednio uregulowania
dotyczące środków trwałych
e.) Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych dokonywane jest z zachowaniem zasady
szczególnej dbaŁości o ochronę własności, z wykluczeniem kompensaty niedoboru
z nadwyżką w przypadku różnych skŁadników

wycenia się

Data sporządzenia: 05.03.2011 r. I •



BILANS
............................................... REGON:
(nazwa jednostki) 300028992na dzień 2010-12-31

Biłans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (OZ U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 25000,00 0,00 A Fundusze własne 4978,65 1 414,97
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok 4978,65 1414,97
obrotowy

IV Inwestycje długoterminowe 25000,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 4978,65 1414,97(wielkość dodatnia)

V Długoterminowe rozliczenia 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami
międzyokresowe (wielkość ujemna)

B Aktywa obrotowe 5119,97 12781,96 B
Zobowiązania i rezerwy na 25141,32 11 366,99zobowiązania

I Zapasy rzeczowych aktywów I Zobowiązania długoterminowe z ~. 0,00 0,00
obrotowych tytułu kredytów i pożyczek

II Zobowiązania krótkoterminowe i 141,32 9632,40
fundusze specjalne

" Należności krótkoterminowe 69,47 100,06 1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania 141,32 0,00
3 Fundusze specjalne 9632,4

III Inwestycje krótkoterminowe 5050,50 12681,90 III Rezerwy na zobowiązania
1 Srodki pieniężne 5050,50 12681,90 IV Rozliczenia międzyokresowe 25000,00 1 734,59

2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe
25000,00 1 734,59

przychodów

C Krótkoterminowe rozliczenia 2 Inne rozliczenia międzyokresowemiędzyokresowe
Suma bilansowa 3011997 12781 96 Suma bilansowa 3011997 1278196

~ c •
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(Nazwa jednostki)
REGON: 300028992
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539

z późno zm.)

Kwota za poprzedni rok Kwotaza bieżący
Pozycja Wyszczególnienie ~ł: .. obrotowy rok obrotowy

1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 209346,32 232549,57
I. Składki brutto określone statutem 5273,50 3215,00
II. Inne przychody określone statutem 204072,82 229334,57
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku

publicznego 201 866,66 227222,57
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku

publicznego 2206,16 2 112,00
3 Pozostałe przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych 156601,84 194353,53
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności

nieodpłatnej pożytku publicznego 154375,54 192241,53
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej

pożytku publicznego 2226,30 2112,00
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość

dodatnia lub ujemna) (A-B) 52744,48 38196,04
D. Koszty administracyjne 28086,29 28610,33
1 Zużycie materiałów i energii 9810,06 8609,61
2 Usługi obce 1 826,84 1 304,26
3 Podatki i opłaty 490,05 416,10
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia 15576,84 18280,36
5 Amortyzacja
6 Pozostałe 382,50 0,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 5000,00 0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 14,57 0,00
G. Przychody finansowe 335,04 1 851,19
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 29978,66 11 436,90
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 29978,66 11 436,90
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość

ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego

(wielkość dodatnia) I 25000,00 1 734,59

-K~;1DU ..Jt r: A,
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NAZWA ORGANIZACJI: STOWARZYSZENIE "LEPSZY ŚWIAT"

Informacja dodatkowa za rok 2010

la. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Należności i zobowiązania W kwotach wymagających zapłaty na dzień bilansowy
Inwestycje długoterminowe (lokaty) Wartość nominalna

lnwestvcie krótkoterminowe (środki oienieżnel Wartość nominalna

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów ' przyczyny i wynik

Kwota wyniku finansowego spowodowana
Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany zmianami

0,00

",

· Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Nie uwzględniono w

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w zlotych Bilansie Rachunku wyników

2 la. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Stan na koniec
Stan na początek roku

P'-Jazwagrupy skladników majątku trwałego roku obrotowego ~ktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) O,OC
12. budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i

odnej 0.0
· urządzenia techniczne i maszyny 0,0
· środki transportu 0,0
· inne środki trwałe 2950,00 0,00 2950,0

Razem 2950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2950,0

f Strona 1 z 9
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2 b. Umorzenie środków trwałych - 3morty7.lCp'

Stan na Stan na
-, I.tll Ild kornoc początek roku koniec roku

~Ian 11.1 !1oc?qtek Amortyzacja za lOk II obrotowego obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwaleqo loku O!JlotOWC!lO Aktualizacja rok Inne ?WIC~~di'llt" /III1I1PJ: "'"ł' ntnorowooo (netto) netto)-1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00 0.00 O.OC
12.budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowe] I -
vodnei 0.00 0.00 0.0
· urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00 0.0
· środki transportu - 0.00 0.00 0.0
· inne środki trwałe 2950.00 0.00 ,1950.00 0.00 0.0

Razem -295000 0,00 0,00 0,00 0.00 2950,00 0,00 0,0

2 · Gruntv użytkowane wieczyście

Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stall na ~OIIlCl Ioku
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia onrotoweno

IPowierzchnia m2 0,00
Wartość Mo

2 Id. Srodki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec lok"
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia ocrotoweno

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) O.OC
~. budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 0.0
3. urządzenia techniczne i maszyny 0.0
4. środki transportu 0.0
5. inne środki trwale 0.0
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

"

2 e. Wartosci niematerialne i prawne

Stan na początek Stan na koniec roku
Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Przychody Rozchody obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 2600,00 0.00 2600.0C
Razem 2600,00 0,00 000 2600,00

2 If. Umorzenie wartości niemateriatnych i prawnych - amortyzacja

r------ Strona 2 z 9
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Stan na Stan na koniec
początek roku roku

Stan na początek Stan na koniec obrotowego obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Amortyzacja La rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku obrotowego (netto) (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 2600,00 0,00 2600,00 0,00 0,00
lRazem 260000 0,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek Zmiany w ci Igu roku Stan na koniec roku
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego

1. Nieruchomości 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
a. udziały i akcje 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00

· udzielone pożyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 25000.00 0,00 25000.00 0,00
Razem 2500000 000 2500000 0,00

2 .... ---._, .._.__ .._-_ ... _--- -- --. _.,_.,-- -- ----.-. o •••• ___ , __ ,. _ •• _., ___ •• J • __ ••• _ .0_ •• 0.0 _ .•• _ •• _ ... __ .- - ._.

okres wymagalności
do 1 roku I powyżej 1 roku I Razem

stan na
początek roku koniec roku początek roku początek roku koraec roku

Należności z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego
1. dostaw i usług 36.06 0,00 36,0

· podatków 57,00 0,00 57,0
· środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,0
· wynagrodzeń 69,47 7,00 69,47 7,0
· dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,0
· innych należności 0,00 0,0

Razem 69,47 100,06 0,00 0,00 6947 100 O

{
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2 o •• ___ ._. ____ ••• __ •• " __ '_ -- _. _ .._ .._- - ____ ._ ...... _ ---_o. _ .._ ..__ .. , ._-- ..- .._ ..... _ ..._ .. _ ... --"- - .-.
okres wymagalności I

do 1 roku I powyżej 1 roku I Razem
stan na

początek roku koniec roku początek roku początek roku koniec roku
Zobowiązania z: tytulu obrotowego obrotowego obrotowego koniec roku obrotowego obrotowego obrotoweoo

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
12. dostaw i uslug 0,00 0,00
f}. podatków 0,00 0,00

· ubezpieczeń spolecznych 141.32 0.00 141,32 0,00
· wynagrodzeń 0,00 0,00
· zobowiązań wekslowych 0,00 O,OC
· innych zobowiązań 0.00 0.00 0.00 0,00 O,OC

Razem 14132 000 0,00 0,00 141,32 O,OC

2 . Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
stan na

początek roku koniec roku
Tytuly obrotowego obrotowego

1.0gó/em czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów Wll tytułów: 0,00 O,OC
a. opłacone z góry czynsze z tytulu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
nnych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
osztów

2.0gólem bierne rozliczenia
0,00międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
osztów

~,
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2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na

początek roku koniec roku
Tytuły obrotowego cerotowece

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
wyszczególnienie wg tytulów) 25000,00 1 734,59

!Środki przyznane na rok następny 25000.00 1 734.59

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczeqólnienie Rok bieżący Rok ubiealy

yski nadzwyczajne - losowe
yski nadzwyczajne - pozostałe
uma 0,00 0,00
traty nadzwyczajne - losowe
traty nadzwyczajne - pozostałe
uma 0,00 0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Przeciętne

Wyszczególnienie zatrudnienie w roku
(z podziałałem na grupy zawodowe)
Specjaliści 2.07
Pracownicy biurowi
Ogółem 2,07

.~.

\;~'~~,•....,r,;•.",;a !')r~},H I ,Ld•..•j() ~I uVłar~z::.(..•~ .t•..:c>.;lh~(l:s ••etaturov.ą o:i~ r.'! ~~1 I l:(jt~f)LHi1 t ;>.,:.-} t~ J

pul'I,C!I)'l(l:) oraz p",. 1(:/4CO Iylko (1-:Ii<łaln·)$Cstatutową octpl,~n.1pozvtku uub",:zl'egr
talv,J) nrzvoadkar h

2

r--- .--- ... ,- -. ,.-

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późno zm.)
Wyszczególnienie [Łiczba osób
liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie I O
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3 k dćw- źródł . k .................................. _.~.._._ •.•. .- ....._~-~
a. Przychody z działalności statutowej 232549,57
Składkt brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 230437,57
Składki czlonkowskie 3215,OC
Darowizny i dotacja 214 586,4C
7biórki publiczne 12636.17

Przychody z działalności statutowej
2112,00odpłatnej pożytku publicznego

Sprzedaż biletów 2112,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

3 b. Pozostałe przychody 0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych.
środków trwałych w budowie oraz wartości
nlernateriamvch I prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne O.OC

"

0,00
3

o"

c. Przychody finansowe 1 851,19
\.Jenasprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 851,1S
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Jtrzymane dywidendy od akcji obcych
nne przychody finansowe
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4 lnf kk_ ............. _- ............ ,. _.~.._. _ ............. -.•.•...•.

Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 192241,53
!Świadczema oienieżne. 192093.5

!Świadczenia niepieniezne: 148.0C

Koszty realizacji działalności statutowej
2112,OCod płatnej pożytku publicznego

!świadczenia otentężne 2 112,OC

Iświadczell/a meoiemeżne: O,OC

Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych 0,00
świadczenia pieniężne 0.00

świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyjne: 28610,33
zużycie materialów i energii 8609,61
usługi obce 1 304.26
podatki I opłaty 416.10
wynagrodzenia oraz ubezpieczema
połeczne i inne świadczenia 18280,36
amortyzacja
pozostałe koszty 0,00

.,

:r---
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4 b. Pozostałe koszty 0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych,
vartoścl niematerialnych i prawnych w wyniku
darzeń mieszczących się w granicach

pgółnego ryzyka gospodarczego
Inne 0.00

4 !C. Koszty finansowe 0,00

rwartość ewidencyjna sprzedanych udziałów I
lakcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
laktywa finansowe
pdsetki od kredytów I pozyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie
eaftzacj mwestvcn

ppłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
obowiązali

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
rwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe O

s a. Źródła zwiększenia I wykorzystanie funduszu statutowego
"

Fundusz
Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 0,00
a. zwiększenia 9632,40 0,00

z wyniku finansowego 8287,34
inne 1 345,06

b. zmniejszenia 0,00 0,00
pokrycie straty
inne 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotoweqo 963240 0,00

rJ
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5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 11 436,90
w tym:
~ynik finansowy 1414.97
~rzychody przyszłych okresów 1 734.5S
Utworzone fundusze celowe 8287.34

6 ---_ ... ... ."- - _. ...- -" - ____ TT •

stan na
początek roku koniec roku

Tytuly obrotowego obrotoweao
1. gwarancie

. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania 0.00 0.60
Razem 0,00 0,00

Biuro
t'w .•,t., ... "..JU

,
(.
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