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INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa pełna:
Adres siedziby:
REGON:
NIP:
Organ rejestrowy:
Numer w rejestrze:
Data rejestracji w KRS:
Forma prawna:
Zarząd Fundacji:

Fundacja „Malak”
pl. Na Stawach 1/1, 30-107 Kraków
122693187
676-245-95-27
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000437870
2012-10-26
Fundacja
Katarzyna Gilewska – Prezes Zarządu
Agnieszka Mazurek – Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji “Malak”:

Zgodnie ze Statutem,
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki,
między innymi przy wykorzystaniu
nowoczesnych narzędzi multimedialnych i
komunikacyjnych.

1. Organizowanie spotkań, warsztatów,
seminariów, sesji naukowych, poradnictwa
indywidualnego i grupowego, koncertów,
wystaw, spektakli oraz masowych imprez
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i
religijnych.

2. Działalność w zakresie kultu religijnego, w
szczególności poprzez organizację rekolekcji,
spotkań modlitewnych, pielgrzymek, konferencji
oraz koncertów.
3. Działalność charytatywna.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w
trudnej sytuacji życiowej.
5. Przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży
i dorosłych.
6. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i
dyskryminacji ze względu na religię, poglądy
polityczne, wyznawane wartości.
7. Pomoc oﬁarom wojen, konﬂiktów zbrojnych
oraz katastrof.
8. Promowanie i organizacja wolontariatu.
9. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los
ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie
oraz poczucia międzyludzkiej solidarności.
10. Działalność wspomagająca rozwój intelektualny i
edukacyjny osób z rodzin patologicznych oraz
będących w trudnej sytuacji ﬁnansowej.
11. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i
wychowania.
12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.
13. Inicjowanie i propagowanie różnych form
wypoczynku, w szczególności sprzyjających
rozwojowi duchowemu i intelektualnemu.

2. Organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań
oraz wyjazdów formacyjnych i integracyjnych.
3. Organizowanie spotkań, imprez i wydarzeń dla
dzieci i młodzieży, w szczególności
z rodzin wieloproblemowych.
4. Udzielanie pomocy ﬁnansowej, materialnej,
środowiskowej dla osób objętych statutowymi
działaniami Fundacji.
5. Współpracę z innymi organizacjami
pozarządowymi i instytucjami w kraju i za
granicą
w zakresie objętym celami statutowymi
Fundacji.
6. Promocja środowisk twórczych i autorów oraz
udostępnianie wyników ich pracy.
7. Wspieranie różnych form propagowania idei
oraz wartości związanych z celami statutowymi
Fundacji.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 do 31.12.2018.

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Cele statutowe Fundacji „Malak” w 2018 roku zostały zrealizowane poprzez następujące projekty i działania:

1. WYJAZDY REKOLEKCYJNE “WEEKEND PEŁEN ŁASKI”
Fundacja „Malak” organizuje cykliczne trzydniowe wyjazdy rekolekcyjne, na które składają się: Msze Święte,
uwielbienia, wspólna modlitwa Liturgii Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, słuchanie Słowa Bożego,
a także konferencje ojców: Adama Szustaka OP i Tomasza Nowaka OP oraz innych księży z różnych zakonów
i diecezji. Do organizacji wyjazdów rekolekcyjnych każdorazowo byli zapraszani wolontariusze, którzy
odpowiadali za pomoc w przygotowaniu wyjazdów.
W 2018 roku odbyły się trzy takie wyjazdy (9-11 lutego, 25-27 maja, 23-25 listopada), w których łącznie wzięło
udział 1548 osób. Wszystkie “Weekendy Pełne Łaski” miały miejsce w Domu Pielgrzyma, ul. Jana Pawła II 7,
41-154 Góra Św. Anny.
Realizacja celu statutowego nr:
2. Działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację rekolekcji, spotkań
modlitewnych, pielgrzymek, konferencji oraz koncertów.
13. Inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi
duchowemu i intelektualnemu.

2. REKOLEKCJE NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO “ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY!”
We współpracy z “Jankami” Wspólnotą Uwielbienia i Ewangelizacji, Fundacja “Malak” zorganizowała rekolekcje
na Zesłanie Ducha Świętego, pt. “Święty, Święty, Święty!”, które odbyły się 17-20 maja w Bazylice Trójcy
Świętej w Krakowie. W programie spotkania w czwartek i w piątek była Msza Święta, konferencja głoszona
przez członków wspólnoty i uwielbienie. Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od Akatystu, Słowo głosili
ojcowie dominikanie (Tomasz Nowak OP i Jakub Nesterowicz OP), a modlitwę poprowadził zespół “owca”.
Na zakończenie czuwania uczestnicy wzięli udział w Eucharystii.
Realizacja celu statutowego nr:
1. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki, między innymi przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych.
2. Działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację rekolekcji, spotkań
modlitewnych, pielgrzymek, konferencji oraz koncertów.
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3. WARSZTATY I WIECZÓR UWIELBIENIA “UWIERZ W CHRYSTUSA”
10 listopada Fundacja “Malak” wraz z “Jankami” Wspólnotą Uwielbienia i Ewangelizacji zorganizowała
spotkanie, pt. “Uwierz w Chrystusa”. Od godziny 9.00 w Tauron Arenie w Krakowie trwały warsztaty posługi
modlitwą o uzdrowienie, które poprowadził lider skierniewickiej wspólnoty “Głos Pana”, Marcin Zieliński.
Warsztaty skierowane były do osób posługujących modlitwą wstawienniczą oraz będących po formacji
wstawienniczej lub w jej trakcie. Składały się na nie trzy bloki konferencji oraz wspólna modlitwa. Warsztaty
były odpłatne, a zapisy odbywały się przez formularz internetowy.
Na godzinę 19.30 uczestnicy zostali zaproszeni do Bazyliki Trójcy Świętej na Eucharystię, po której odbyła się
modlitwa uwielbienia wraz z modlitwą o uzdrowienie. Wieczorne spotkanie miało charakter otwarty dla
wszystkich wiernych.
Realizacja celu statutowego nr:
1. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki, między innymi przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych.
2. Działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację rekolekcji, spotkań
modlitewnych, pielgrzymek, konferencji oraz koncertów.
12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4. PROJEKT “GOŚĆ W DOM”
31 stycznia 2018 r. Fundacja „Malak” zorganizowała spotkanie z cyklu “Gość w dom”. Bohaterami wieczoru
było małżeństwo, które jest dowodem na to, że miłość może przezwyciężyć wszelkie ograniczenia i
przeciwności, Anna i Artur Wachowicze. Opowiadali m.in. o tym, jak zmieniło się ich życie po wypadku Artura,
w wyniku którego został sparaliżowany. Spotkanie odbyło się w Metaforma Cafe w Krakowie, z udziałem
publiczności, a rozmowę przeprowadziła Agnieszka Mazurek.
Realizacja celu statutowego nr:
2. Działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację rekolekcji, spotkań
modlitewnych, pielgrzymek, konferencji oraz koncertów.
3. Działalność charytatywna.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w trudnej sytuacji życiowej,
9. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia
międzyludzkiej solidarności.
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5. AKCJE CHARYTATYWNE

5.1. Dla Barbary Turek
Fundacja „Malak” zapewniła wsparcie ﬁnansowe dla podopiecznej Barbary Turek. Zebrane fundusze na
konto o numerze 82 490 0005 0000 4600 7576 1285, przeznaczone zostały na sﬁnansowanie rehabilitacji,
terapii psychologicznej oraz opieki i pomocy w codziennych czynnościach. W 2018 roku zebrano łącznie
19609 zł.
Realizacja celu statutowego nr:
3. Działalność charytatywna.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w trudnej sytuacji życiowej.
9. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia
międzyludzkiej solidarności.

5.2. “Adwentowa Akcja Charytatywna - 3D”
Celem “Adwentowej Akcji Charytatywnej - 3D” zrealizowanej wspólnie z o. Adamem Szustakiem OP, było
zgromadzenie środków ﬁnansowych na rzecz trzech domów:
-

domu Bożego - odbudowa spalonego Kościoła w Camp Vista w USA (na wniosek z dn. 1.12.2018 r.),

-

schroniska dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej w Zielonej Górze - pomoc 20
podopiecznym w wychodzeniu z kryzysu bezdomności (na wniosek z dn. 1.12.2018 r.),

-

Domu Dziecka “Słoneczna Polana” w Łodzi - pomoc psychologiczno-psychiatryczna podopiecznym
(na wniosek z dn. 1.12.2018 r.).

Łączna kwota darowizny wyniosła: 462 220 zł i została rozdzielona między powyższe domy zgodnie z ich
zapotrzebowaniem w kolejnym roku kalendarzowym.
Realizacja celu statutowego nr:
3. Działalność charytatywna.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w trudnej sytuacji życiowej.
9. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia
międzyludzkiej solidarności.
10. Działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin patologicznych oraz
będących w trudnej sytuacji ﬁnansowej.
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5.3. Festiwal “Siedem Aniołów”
To inicjatywa, która w swoim założeniu ma zbliżać uczestników i społeczność lokalną poprzez rozwijanie
talentów. Modlitwa, Eucharystia, rozmowy, warsztaty, a także otwarcie się na ludzi, którzy sytuują się na
marginesie Kościoła. To właśnie składowe spotkania, które ma charakter pielgrzymki. “Siedem Aniołów” to
miejsce dialogu między wierzącymi, a tymi, którzy nie chcą być nawracani na siłę.
W 2018 r. Fundacja “Malak” doﬁnansowała Festiwal “Siedem Aniołów” kwotą 4 000 zł, która została
przeznaczona na posiłki dla uczestników.
Realizacja celu statutowego nr:
1. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki, między innymi przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych.
3. Działalność charytatywna.
5. Przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia
międzyludzkiej solidarności.
10. Działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin patologicznych oraz
będących w trudnej sytuacji ﬁnansowej.
11. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
13. Inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi
duchowemu i intelektualnemu.

5.4. Licytacja na rzecz Martynki
Fundacja “Malak” przekazała na licytację Charytatywni Allegro dwa miejsca w pokoju dwuosobowym na “17.
Weekend Pełen Łaski” (23-25.11.2018 r.). Licytacja dedykowana była 4-letniej Martynce Kaczmarek walczącej
z neuroblastomą - rzadkim rodzajem nowotworu. Licytacja zakończyła się na 1 025 zł, które zostały
przekazane na leczenia dziewczynki.
Fundacja “Malak” zaangażowała się również po zakończeniu licytacji w rozpowszechnianie informacji o
koniecznej pomocy ﬁnansowej dla Martynki w swoich mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
Realizacja celu statutowego nr:
3. Działalność charytatywna.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w trudnej sytuacji życiowej.
9. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia
międzyludzkiej solidarności.
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6. POMOC INDYWIDUALNA
W 2018 r. Fundacja “Malak” odpowiedziała pozytywnie na 6 indywidualnych wniosków o darowiznę,
udzielając pomocy ﬁnansowej na łączną kwotę 19 800 zł. Pomoc obejmowała: leczenie podopiecznej,
doﬁnansowanie naprawy i serwisu samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej, aparat słuchowy,
budowę podjazdu dla osoby poruszającej się na wózku, montaż windy zewnętrznej dla osoby
niepełnosprawnej, doﬁnansowanie nagrania video nowej aranżacji pieśni kościelnej “Matko miłościwa”.

Realizacja celu statutowego nr:
1. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki, między innymi przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych.
3. Działalność charytatywna.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w trudnej sytuacji życiowej.
9. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia
międzyludzkiej solidarności.

7. DZIAŁANIA W ZAKRESIE FUNDRISINGU
7.1 Projekt “Bliscy Malaka”
Przez cały 2018 r. realizowany był projekt “Bliscy Malaka”, w który zaangażowało się 45 osób. W ten sposób
Fundacja “Malak” uzyskała wsparcie na łączną kwotę: 21 511,26 zł.

8. DAROWIZNY RZECZOWE
W 2018 r. Fundacja “Malak” przekazała książki, płyty i inne gadżety chrześcijańskie swojego wydawnictwa
na rzecz:
•

kiermaszu podczas akcji charytatywnej “Ciacho za ciacho” w klasztorze o.o. Dominikanów
w Krakowie (18.03; 16.12).

•

“Boskiej Imprezy Wiankowej” w Krakowie (23.06) - nagrody konkursowe dla uczestników

•

Białostockiego Centrum Onkologii - do ogólnego dostępu dla pacjentów.
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9. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PR

•

Prowadzenie stron internetowych:
➡

Fundacji „Malak”: www.fundacjamalak.pl,

➡

sklepu internetowego: www.sklepmalak.pl

•

Przeprowadzenie kampanii promocyjnych na Facebook’u

•

Budowanie społeczności na platformach: Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube.

•

Tworzenie kontentu (teksty, zdjęcia, graﬁki, ﬁlmy) na kanały Fundacji oraz dla mediów.

•

Współpraca medialna z portalem Dominikanie.pl (publikacja artykułów i zdjęć), radiem Pallotti.fm
(w ramach promocji płyty Boguchwała i działalności Fundacji “Malak”)

•

Promowanie działań Fundacji “Malak” podczas konferencji chrześcijańskich:

•

“Strefy Zero 2017 Connected/17” w Jaworznie (czerwiec),

•

“Konferencji 24/7 Serce Dawida” - Będę Wam Ojcem w Warszawie (październik).

•

Promowanie Fundacji “Malak” poprzez sprzedaż produktów, dystrybuowanie ulotek i informacji o jej
działaniach podczas rekolekcji, konferencji i uwielbień organizowanych przez o. Adama Szustaka OP,
“Langusta na palmie”:

•

konferencja “Pachnidła w Krakowie” (Kraków, 12.02),

•

uwielbienie “Uratowani” (Łódź, 3.04),

•

uwielbienie “Wniebowzięci” (Kraków, 29.04),

•

koncert “Światła Miasta II” (Warszawa, 9.06),

•

uwielbienie “Namaszczeni” (Katowice, 2.10),

•

uwielbienie “Ocaleni” (Poznań, 21.11).

•

promowanie Fundacji Malak poprzez obejmowanie patronatem medialnym inicjatyw
chrześcijańskich: płyta CD “Królestwo” zespołu Play&Pray, konferencji “Strefy Zero 2017 Connected/
17”.

Przychody Fundacji z działalności statutowej pochodzą ze sprzedaży wyjazdów rekolekcyjnych,
warsztatów psychologicznych, konferencji oraz otrzymanych darowizn.
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III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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Zgodnie z §12 Statutu Fundacji, dla zwiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych,
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej,
2) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,
3) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
4) sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
5) sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w wyspecjalizowanych
sklepach,
6) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach,
7) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet,
8) wydawania książek,
9) wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
10) pozostałej działalności wydawniczej,
11) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
12) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hostingu), podobnej działalności,
13) działalności portali internetowych,
14) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyﬁkowanych,
15) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyﬁkowanej.
Przychody z działalności gospodarczej pochodzą z wydawania oraz sprzedaży książek, nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych, audiobooków o tematyce religijnej, innych produktów o charakterze religijnym, które zostały
wymienione poniżej. Wszystkie środki pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja przeznacza
na realizację swoich celów statutowych.

Od marca 2013 roku działa sklep internetowy Fundacji „Malak” pod domeną www.sklepmalak.pl. Sklep
Fundacji jest zarówno księgarnią internetową jak i dystrybutorem produktów Fundacji. W 2018 roku
asortyment Sklepu poszerzył się względem poprzednich lat o następujące produkty:

1.

Wydane przez Fundację „Malak”:

•

“Psalmy” Małgorzata Hutek - płyta CD, 12 kompozycji
Małgorzaty Hutek do tekstów Psalmów zostało
zaaranżowanych na głos, fortepian oraz jazzowy
kwartet smyczkowy;
“Moc” płyta CD zespołu “Boguchwała” z muzyką
uwielbieniową.

•

Gadżety chrześcijańskie::
•

Bluza z Langustą - bluza wyprodukowana w Polsce
dla fanów kaznodziejstwa o. Adama Szustaka OP
oraz miłośników ulicznego stylu, lubiących ciepło i
wygodę.

•

Torba “Dobry wieczór. Szczęść Boże. Dzień dobry” nowy, powiększony model bawełnianej torby za
hasłem o. Adama Szustaka OP.
2. Produkty innych wydawnictw dystrybuowane w
Sklepie Malak:

•
•
•
•
•
•

“77 Moc przebaczenia” Marcin Zieliński - CD-audio,
RTCK;
“Targ zamknięty” Adam Szustak OP - CD-audio, RTCK;
“Straszna książka” Adam Szustak OP - książka,
Stacja7.pl;
“Zamknij oczy” Adam Szustak OP - książka, RTCK;
“Targ zamknięty” Adam Szustak OP - książka, RTCK;
torba i plecak “Oblicze piękna” autorstwa Pauliny
Nawrot
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IV. ODPISY UCHWAŁ/ZARZĄDZEŃ ZARZĄDU
1. ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU NR 1/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.
2. ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU NR 2/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku.
3. ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU NR 3/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku.
4. ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU NR 4/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

V. PRZYCHODY
Działalność statutowa odpłatna

246 469,92 zł

Sprzedaż usług (rekolekcje, konferencje, warsztaty)

245 707,47 zł

Darowizny otrzymane od osób ﬁzycznych

478,05 zł

Darowizny otrzymane od ﬁrm

284,40 zł

Działalność statutowa nieodpłatna
Darowizny otrzymane od osób ﬁzycznych
Darowizny celowe

545 199,75 zł
98 154,48 zł
447 045,27 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z działalności statutowej wynosi 73,88%.

VI. KOSZTY
Działalność statutowa nieodpłatna
Zużycie materiałów i energii

435 693,89 zł
283,41 zł

Usługi obce

11 241,55 zł

Wynagrodzenia

28 065,86 zł

ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe

5 675,67 zł
390 427,40 zł

w tym:
-

przekazane darowizny

388 150,30 zł

Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii

129 349,93 zł
9 150,86 zł

Usługi obce

52 980,03 zł

Wynagrodzenia

51 756,41 zł

ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników

11 752,78 zł

Pozostałe koszty rodzajowe
Działalność gospodarcza
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

3 709,85 zł
408 394,74 zł
3 943,39 zł
52 043,97 zł

Podatki i opłaty

1 120,00 zł

Wynagrodzenia

92 175,46 zł

ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników

14 039,41 zł

Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

3 263,12 zł
241 809,39 zł

VII. WYNAGRODZENIA
Przeciętne zatrudnienie pracowników na etacie w 2018 r. wynosiło 3,25 osoby w przeliczeniu
na pełny etat.
W 2018 roku Fundacja pozostawała w stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach:
-

Dyrektor Biura (Aneks z dn. 03.01.2019 do Umowy o pracę z dn. 10.02.2014)

-

Zastępca Dyrektora Biura (Aneks z dn. 03.01.2019 do Umowy o pracę z dn. 10.02.2014)

-

Koordynator Projektów (Umowa o pracę z dn. 02.01.2018)

-

Specjalista ds. E-commerce (Umowa o pracę z dn. 01.10.2018)

VIII. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ Z PODZIAŁEM
NA WYNAGRODZENIA, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:

177 461,78

Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne

155 345,67

Nadgodziny
Inne świadczenia
Premia

5 932,25
15 322,97
860,89
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IX. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO
WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH
ORGANÓW FUNDACJI
Nie wystąpiły

X. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO
Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:

41 911,75

Umowy zlecenia

10 477,82

Umowy o dzieło:

31 433,93

Umowa o dzieło (20% KUP)
Prawa autorskie i inne prawa
Należności licencyjne

351,00
31 082,93
0,00

XI. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Aktualizacja zapasów nie występowała.

XII. UDZIELONE POŻYCZKI
Nie wystąpiły.

XIII. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH
Lokaty bankowe nie były tworzone.

XIV. WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
Nie wystąpiły.

XV. NABYTE NIERUCHOMOŚCI I ICH PRZEZNACZENIE
Nie wystąpiły.

XVI. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Nie wystąpiły.
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XVII. WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ
Aktywa obrotowe

652 322,08

Zapasy, w tym towary

92 162,64

Należności krótkoterminowe

59 361,84

w tym:
Należności z tytułu dostaw i usług
Podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach
Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym
Nierozliczone zaliczki na wydatki
Towary w komisie
Inwestycje krótkoterminowe

47 903,27
4,10
3 435,67
27,02
7 991,78
500 122,09

w tym:
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunku bankowym
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

7 574,46
492 547,63
675,51

72 621,11
0,00
72 621,11

w tym:
Zobowiązania publicznoprawne, w tym:
-

zobowiązania z tytułu PIT

-

zobowiązania z tytułu składek ZUS

-

zobowiązania z tytułu CIT-8

20 300,29
3 794,00
16 452,29
54,00

Zobowiązania wobec dostawców

10 792,95

Niefakturowane dostawy

31 476,76

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

3,82

Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki

8 000,00

Pozostałe (podatek VAT rozliczony kasowo)

2 047,29

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 675,51 zł dotyczą rozliczanych w czasie polis
ubezpieczeniowych, domen, opłat za serwer wirtualny.
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Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - nie występują.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie występują.

XVIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ WYNIK NA TEJ DZIAŁALNOŚCI
Nie wystąpiły.

XIX. WYNIK PODATKOWY CIT-8
1 376 991,92

Przychody bilansowe
+

270,96

nieodpłatne świadczenia

Przychód podatkowy

1 377 262,88

Koszty bilansowe

1 252 352,78
0,00

- reprezentacja
- ZUS zapłacony

5 032,34

- ZUS niezapłacony

4 545,25

- odsetki NKUP

0,00

- wynagrodzenia niewypłacone

0,00
630,99

- pozostałe NKUP
+

0,00

wynagrodzenia wypłacone

1 252 208,88

Koszt podatkowy

125 054,00

Wynik podatkowy

XX. KONTROLA FUNDACJI
W roku 2018 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.

Opracowano: Zarząd Fundacji „Malak”

Prezes Zarządu: Katarzyna Gilewska
….………………………………………………………………

Kraków, dn. 31.03.2019

Członek Zarządu: Agnieszka Mazurek
….………………………………………………………………

Fundacja "Malak"
Plac Na Stawach 1/1
30-107 Kraków
NIP: 676-245-95-27
Biuro rachunkowe
BIURO RACHUNKOWE "KANDER" Spółka z o.o.
NIP: 6793179562

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy 2018-01-01...2018-12-31
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I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Okres sprawozdania:

2018-01-01...2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania: 2019-03-29
Rodzaj sprawozdania: Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)
Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:
- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy
o rachunkowości
- w zakresie informacji dotyczącej podatku
OP brak - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
dochodowego:
rachunkowości
II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
II.1. Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

Fundacja "Malak"

województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków
Plac Na Stawach 1/1 30-107 Kraków

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9499Z,
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: 0000437870
II.2. Czas trwania działalności jednostki
Czas trwania jednostki nie został ograniczony.
II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
2018-01-01...2018-12-31
II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
II.5. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek
Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.
II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro
Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.
II.8. Zasady (polityka) rachunkowości
II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z
dnia 17 czerwca 2002 roku).
Fundacja księgi handlowe prowadzi za pomocą programu komputerowego Enova, w zewnętrznym biurze rachunkowym.
Rachunek zysków i strat został sporządzony wg wariantu porównawczego.
II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Metody wyceny aktywów i pasywów:
1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W ewidencji ujmowane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN,
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natomiast składniki o wartości niższej są ujmowane jako koszt zużycia materiałów.
Planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są jako koszt amortyzacji i
dokonywane są według następujących zasad:
- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych, metoda ta nie może być zmieniana;
- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialna i
prawna wprowadzone zostały do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z
ich wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór;
- dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej lub równej 10.000,00 PLN odpisy
amortyzacyjne są ustalane na podstawie stawek amortyzacyjnych wynikających z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” jednak w przypadku, gdy według głównego księgowego stawka określona w
załączniku różni się istotnie od przewidywanego okresu użytkowania podejmuje on decyzję o zmianie stawki na odzwierciedlającą okres
użytkowania.
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00
PLN i niższej niż 10.000,00 PLN są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
2) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3) Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – wg ceny nabycia
4) Inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia
5) Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – w wartości nominalnej
6) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
7) Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty
8) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
9) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej
II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Na wynik finansowy składają się:
a) przychody z działalności statutowej
b) koszty działalności statutowej
c) przychody z działalności gospodarczej
d) koszty działalności gospodarczej
e) koszty ogólnego zarządu
f) pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)
g) pozostałe koszty i straty (pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe)
h) obciążenia z tytułu podatku dochodowego.
Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 6
do ustawy o rachunkowości.
Na sprawozdanie finansowe składają się:
a) bilans
b) rachunek zysków i strat
c) informacje dodatkowe do bilansu.
II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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III. BILANS
Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.)
dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.
Numer
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
C
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
B
B.I
B.II
B.III
B.IV

Opis
Aktywa
+Aktywa trwałe
+Wartości niematerialne i prawne
+Rzeczowe aktywa trwałe
+Należności długoterminowe
+Inwestycje długoterminowe
+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
+Aktywa obrotowe
+Zapasy
+Należności krótkoterminowe
+Inwestycje krótkoterminowe
+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
+Należne wpłaty na fundusz statutowy
Pasywa
+Fundusz własny
+Fundusz statutowy
+Pozostałe fundusze
+Zysk (strata) z lat ubiegłych
+Zysk (strata) netto
+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
+Rezerwy na zobowiązania
+Zobowiązania długoterminowe
+Zobowiązania krótkoterminowe
+Rozliczenia międzyokresowe

Stan na 2018-12-31
654 742,72
2 420,64
0,00
0,00
2 420,64
0,00
0,00
652 322,08
92 162,64
59 361,84
500 122,09
675,51
0,00
654 742,72
582 121,61
2 500,00
0,00
0,00
124 534,14
72 621,11
0,00
0,00
72 621,11
0,00

Stan na 2017-12-31
529 176,42
2 420,64
0,00
0,00
2 420,64
0,00
0,00
526 755,78
89 125,63
58 324,66
378 756,23
549,26
0,00
529 176,42
457 587,47
2 500,00
0,00
0,00
353 107,84
71 588,95
0,00
0,00
71 588,95
0,00
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IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018,
poz. 395 ze zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer
A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Opis
Przychody z działalności statutowej
+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
+Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
+Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

Za okres 2018-0101...2018-12-31
791 669,67
545 199,75
246 469,92
0,00
713 175,74
435 693,89
277 481,85
0,00
78 493,93
584 871,36
408 394,74
176 476,62
129 349,93
125 620,62
442,83
1 277,80
8,06
154,57
124 639,14
105,00
124 534,14

Za okres 2017-0101...2017-12-31
668 818,94
453 079,14
215 739,80
0,00
384 332,78
122 530,00
261 802,78
0,00
284 486,16
543 266,47
347 844,70
195 421,77
121 757,63
358 150,30
1 142,12
5 861,05
27,09
350,62
353 107,84
0,00
353 107,84
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V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
V.1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finans., w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Jednostka nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
Załączony plik:
V.2. kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujacych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju
Na dzień 31.12.2018 r. stan wypłaconych zaliczek oraz udzielonych kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujacych wynosił 0,00 zł. Fundacja nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju.
Załączony plik:
V.3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA TRWAŁE, w tym:

2 420,64 zł

* Należności długoterminowe (kaucja za najem lokalu)

AKTYWA OBROROWE, w tym:
* Zapasy, w tym towary:

2 420,64 zł

652 322,08 zł
92 162,64 zł

* Należności krótkoterminowe:
59 361,84 zł
w tym:
Należności z tytułu dostaw i usług
47 903,27 zł
VAT naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
4,10 zł
Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym
3 435,67 zł
Nierozliczone zaliczki na wydatki
27,02 zł
Towary w komisie
7 991,78 zł

* Inwestycje krótkoterminowe:
w tym:
Środki pieniężne w kasie
na rachunkach bankowych

500 122,09 zł
7 574,46 zł
492 547,63 zł

* Krótkoterminowe rozliczenia międzokresowe
675,51 zł
(czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie dotyczą rozliczanych w czasie polis ubezpieczeniowych, domen, opłat za serwer
wirtualny)

ZOBOWIĄZANIA
* Zobowiązania długoterminowe:

72 621,11 zł
0,00 zł

* Zobowiązania krótkoterminowe
72 621,11 zł
w tym:
Zobowiązanie publicznoprawne, w tym:
20 300,29 zł
- zobowiązanie z tytułu PIT
3 794,00 zł
- zobowiązanie z tytułu składek ZUS
16 452,29 zł
- zobowiązania z tytułu CIT-8 (podatek od otrzymanych darowizn towarów)
54,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców
Niefakturowane dostawy
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki

10 792,95 zł
31 476,76 zł
3,82 zł
8 000,00 zł
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Pozostałe (podatek VAT rozliczany kasowo)
Załączony plik:

2 047,29 zł

V.4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł oraz informacje o przychodach z tytułu składek
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ, w tym:
545 199,75 zł
* Darowizny otrzymane od osób fizycznych
98 154,48 zł
* Darowizny celowe
447 045,27 zł

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ, w tym:
* Sprzedaż usług
* Darowizny otrzymane od osób fizycznych
* Darowizny otrzymane od firm

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym:
* Sprzedaż towarów
* Sprzedaż usług

246 469,92 zł
245 707,47 zł
478,05 zł
284,40 zł

584 871,36 zł
539 431,55 zł
45 439,81 zł

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:
* Zaokrąglenia deklaracji VAT
* Zaokrąglenia faktur
* Pozostałe przychody operacyjne

442,83 zł
1,19 zł
2,95 zł
438,69 zł

PRZYCHODY FINANSOWE, w tym:
* Odseteki otrzymane
* Różnice kursowe dodatnie

8,06 zł
0,91 zł
7,15 zł

W roku obrotowym Fundacja nie uzyskała przychodów z tytułu składek członkowskich oraz dotacji pochodzących ze środków publicznych.
Załączony plik:
V.5. informacje o strukturze poniesionych kosztów (koszty nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publiczengo, koszty działalności
gospodarczej)
KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, w tym:
435 693,89 zł
* Zużycie materiałów i energii
283,41 zł
* Usługi obce
11 241,55 zł
* Wynagrodzenia
28 065,86 zł
* ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
5 675,67 zł
* Pozostałe koszty
390 427,40 zł
w tym:
-przekazane darowizny
388 150,30 zł

KOSZTY ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, w tym:
* Zużycie materiałów i energii
* Usługi obce
* Wynagrodzenia
* ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
* Pozostałe koszty

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

277 481,85 zł
20 322,38 zł
206 291,54 zł
35 154,91 zł
5 772,59 zł
9 940,43 zł

408 394,74 zł
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* Zużycie materiałów i energii
* Usługi obce
* Podatki i opłaty
* Wynagrodzenia
* ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
* Pozostałe koszty
* Wartość sprzedanych towarów

3 943,39 zł
52 043,97 zł
1 120,00 zł
92 175,46 zł
14 039,41 zł
3 263,12 zł
241 809,39 zł

Załączony plik:
V.6. informacje o strukturze poniesionych kosztów (koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe)
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU, w tym:
* Zużycie materiałów i energii
* Usługi obce
* Wynagrodzenia
* ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników
* Pozostałe koszty

129 349,93 zł
9 150,86 zł
52 980,03 zł
51 756,41 zł
11 752,78 zł
3 709,85 zł

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, w tym:
Zaokrąglenia faktur
Zaokrąglenia deklaracji VAT
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty NKUP

1 277,80 zł
8,69 zł
3,37 zł
634,75 zł
630,99 zł

KOSZTY FINANSOWE, w tym:
Odsetki
Ujemne różnice kursowe
Załączony plik:

154,57 zł
1,34 zł
153,23 zł

V.7. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Kapitał podstawowy (statutowy) Fundacji na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2 500,00 zł. W roku obrotowym nie był on zwiększany.
Załączony plik:
V.8. dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Pozycja nie dotyczy Fundacji- brak statusu organizacji pożytku publicznego.
Załączony plik:
V.9. inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednnostki
Poza wymienionymi w pkt 1-8, brak innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wynik finansowy jednostki.
Załączony plik:

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

................................................
Data i podpis
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