tntytłJt Równow*gi
§połe*z*o-Ekonornicenej

Gdynia, 9 caerwca 2016 roku

Uchw*a nr 0lfll§JżOt6 z dnia 9 czenarca 20{§ roku
dotycząca zatwiordaenia sprawoedania finan§oursgo i rnerytoryGzn€go

za rok 201§

t01,01-3{.l2.10{§}

Na podstawie §10

§tatt;tu Fundacji lrtstytut Równowagi §pałeczno-Ekonomicznej

Za'ząd Fundacji

Frlyjmuie i zatwiardza sprawozdanie finansowę imerytoryępne za rok 2015 {01.01-31.12,2015}.
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Fodpisy cźorrKów Z*rządu Fundacji
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e-malll biurn€i rge.pl; Etrane: www.i rse.pl

KĘ§ $sO§45B§4ź
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}

lftfi|tut §ów*owagi

5połarłna-Ękonomicznej

Gdynia, g ćzerwca 2016 mku

Uchwała nr 021061201S z dnia 9 czeruv§a 2016 roku

doficząca wyniku finańsowego netto ła rok 20r§ {01.01-31.12ź0{5}

Zarzą:d Fundacji lnstytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznaj podejrnuje decyeję, żę wynik finonsowy

netto - nadvrryżka kgsztów nad preychodami - wynikająoy ze sprarrozdania finansowego za rok 2014 w kwocie

PLN przeznacza się w 201]6 r, na realiąację celów otatutowych Fundacji, Nadvuyżka kosztów nad
prrycltodamj w kwocie 11§,44 PtN ałvłększa k§§uty w roku obrotowyrn 2§16.
115,4Ą

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Podpisy całonków Zarządu Fundacji
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I.

-

'

§prawozdanie Finansqwp

[.1, Wprowadz€nic

1.

za okres 01.01.2015

do §prewozdania finanśow§go za 2015 rok

Nazwa organizacji, adres siedziby;

FLINDACJA
81-572

Gdynia

ż. Jędnostka

INSTYTUT

ROWNOWAGI

SPOŁECZNO-EKONOMiCZNEJ

ul. Gryfa Pomorskiego 48C/9

sporządza sprawozdanie finansową

Jednostka sporządza samodziolnie sprawoadanie finansowę.

3.

Przedmiotem działalnościorganizacyjnej jest:

a)

DziałaJnośćpozo*ałych orggniza§ji całonkowskich gdzie

indzĘ niesklasyfikowanych

(9499.Z)

4,

Data rejestracji, Numer KR§, Numer REGON, Numer NIP:

KRAJOWY REJESTR §ĄDOWY DNIA

I2,X2.żOL3

rok, Numęr KR§:

000045064?,

RĘGQN: 2żt838I43, NIP: 58622815 19

r5. Zarząd Fundacjil

a) EWELINA AGNIE§ZKA ŁAWECKA - PREZES ZARZĄDU
b) KATARżYNA BŁA§Ń§KA *WICEPREZES ZARZĄDL]

ó.

Cele statutowe:

Celem Fundacji jest działąlnosc w zakręsię:

1.

rozwoju edukacji nieformalnej i rozpowszechniania koncepcji long life learning;

ż. wyrównywanie

szans edukacyjnych grup zagrozonych wykluczeniem;

3.

rozp§l^}§zĘchnianią i wdrażania najnowszych technologii w procesie edukacji;

4.

budowania aktywn€go

5.

tworzenia przestrzeni współpracy lokalnych orgaruzacjipozarządCIwy§h;

6.

nauki, szkolnictwa wyz§zęgo, edukacji, oświaty i wychowania;

społeezeństwa obywatelskiego;

Sprawozdanie Finansowa Fundacji Instytut Rownowąi Społeczno-Ekonomicznej za okręs 01.01.2015
31.12.2015

7.

integracji

i

reintegracji zawndowej

i

-

społęcznęj osób zagrożonych wykluczeniern

społecznym;

8.

działalnościcharytatywnej

9.

poiltrzymywania i upowsaechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskośęioraz

;

rozwoju świadomościnarcdowej, obyrvatelskĘ i kulturotvej

;

10. działalnościrra rzecz mniejszości narołlowych i etnicznycb oraz języka regionalnego;
11, ochrony i promocji zdrowia;

12.

dzińaltości ną rzocz osób niepełnosprawnych;

13.

promocji zatrudnięnia

i

aĘwizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zegrozonych zwolnienięm z pracy;
14.

działalnaścina rzęcz równyłh szans kobięt imęższyzn;

15. działalnościna ruęcz osób rv więku emerytalnym;
16, działalnościwspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

rozwój tęchniki, wnalazęzościi innowacyjności oraz
wdrazanie nowych rozńę.ai technicznych w praktyce

17. dziŃaIności wspomagającej

rozpowszeclrnianie

i

gospodarczej;
18.

działalnościwspornagającej rozwój ws$lnot i społecznosci lckalnych;

19, w-ypoczynku

dzieci i nrłodziezy;

ż0. kultury, §ztuki, ochrony dóbr kultury i dzitrJzictwa narodłwego;
21, wspierania i upowszęchniania kulturv fizycznej;

22. ekł|ogii i ochrony zvlierzątoraz ochrony dziedzictwa przyrodnic zego:
23. turystyki i krajoznawstwa;

24. potądku i bezpieczeństwa publicznego;
25. upowszechniania i ochrony wolrrości i praw człowięka orae sw-oMd obywatelskich, a

takżę dzińń wspomagaj ących rozwój demokracj
26. ratowuictrva i ochrony ludnqlci;

i;

Sprawozdanie Finansow-e Fundacji Instńut Rownowagi Społeczno-Ekonomicznej za okres 01.Gi.2015
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27. pomocy ofiatom katastrol klęsk żywiołowych, konfliklów

-

zbĄnych i wojen w kraju i

Za granicą:
28. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

29. dzińalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania korrtaktów
mi ędzy społeczeństrvartr

i

wspołpracy

i:

30, promocji i organizacji wolorrtariatu,
31. pomocy

Polonii i Polakom za grańeą;

32. promocji Rzeczypospolitej Polskiej
33.

za granicą;

działalnościna rzęcz rodziny, macierzyństwą rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;

3

4. przecilvĄziałania uzaleznieniom i patołogiom społecznyrn;

35, działalnościna
art. 3 ust. 3, w
7.

rzęcz orgarłizacji pozarządowych oraz podmiotów wyrnierrionych w

zakesie określonymłv pkt

1-29,

Okres objęfy sprawozdaniem finanscw}m:

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy razpaczynający się
01.01.2015 roku i kończący się 31,12,2015 roku.

Kontynuacja dzialalności, zagrożenia:

Roczlę

sprar,vozdanie sporządzCIno

przy założęniukontynuołvania dzińalności przez

Funclację w dającej się przewidzieć przysńości, obejmującej okres nię krótszy niz jeden
rok otl dnia bilansowęgo, w nię zmniejszonym istotnie zakesie. Nie istnieją równiez
okolicznościwskazuj ące na zagrozenie kontynuowania działalności.
9.

Zasady ( polityki ) rachunkowości:

Przyjęle zasady (politykę) rachunkowości w okresię sprawozdawczym będą stosowanę

w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wycęny aktywólv i pasywów (w tym takze
dokonywania odpisów arnoĘzacyjnych i umorzeniowycłł), ustala się wynik finarrsowy i
sporządza sprawozdanie finanso\,ve za okres sprawozdawcz,y, tak, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywaine,

§prawozdanie Finansowe Fundacji In§tytut Równowagi §połeczno-Ekonomicznej

31.12.20l5

za ckres 01.01.2015 *

1S. Racbunekzysków i sfraf,

Rachunęk eysków

i

strat sporządzono wg wzoru dla Fundacji nię proweduącęgo

działalnośsigospodarczej

I

l.

.

Należnościkrótkoterminowe:

Wykazane w bilansię na koniec roku obrotowego akĘnva i pasylva wygęniono metodami
wyceny wynikającymi z zasad polityki rachuŃowości.
12. Zysk {strata) netto:

W przypadku Fundacji nie prowadzącej działalnośoigospodarczej w pozycji tej ujęto
róznicę między przy§hodemi i kosztami. Wynik ma wartośćdodatnią w przypadku, gdy

przychody §ą wyzsze niz kcszĘ (nadwyzka przychodów nad kosztami),łqnik ma
wartościujemną, w przypadku gdy koszty §ą wyz§zę niz przychody (nadwyzka kosztów
nad przychodami}.
lll!.|Ęr^lA
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Rachunek Wyników na dzień 31.12.2015r.

Dtr^^tl.
l\LuVll,
(Nazwa

22183B143

pdmstki)

Raohunek Wyników

NiP:
586228151 9

na dzień 31-12-2015
Kw!& źa lo* pĘreedni

lflyszcrególnienb

Pozycja

ż

t
l.

skhdki

ll,

hne oachodv określorp §atdem

127 610,84

127 640.84
,!26117,33

koszłv reafizaeii radań shtutowych

c.

Wvnik ftnansowv na dziahlności stafutowei{wi*lkość dodahia lub ubmnal

D.

K.gslty adminiskacyine

{A-B}

643254.12
639

986lr

1493.5t

3 267,6§

00030

1171J'8

t 269.62

17T1.28

2

npteriab,w i erBroii

t

UsŁni

4

Wnaqrcdzenja oraz ubęzdeeenia

ohe

POdatH

0ł3 251,12

brłtto określonestatutem

B.

zńcie

4

3

pnvchodv z dziahlności statulowei

A"

KtfoĘ za rotobrolowy

i

338,00

oohty

spohme j irne świadczenia

Ę

Ąmońęacb

0

pozostałe

E,

Pcrostrle prt,Jchodv {nie ,łiflłenicnew pozwii A i G)

F,

392,58
0,01

ł§O§3
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3
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1.

-

lnformacia dodatkowa

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte metody wyceny \il za§adach

Wyszczególnienie

(poliĘce) rachunkowości
Wykazuje się: środkifrwałe, śr,odkitrwałe w

Rzęczowę aktywa trwale

wg cen nabycia lub
kosztów wltworzenia pofimiejszonych
budowie wycenione

o odpisy amoĘzacyjne, a także odpisy z t/fułu
trwałej utraty wartości
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Wykazu_je

się

materiał_v

i

towary wyceruonę

wg cen zakupu nie wyzszych od ceR sprzedazy
netto na dzień bilansowy

Wykazuje się nalężnościz §,tułu dostaw

}.{ależno ścikrótkotęrminowe

i usług bez względu na termin ich zapłaty, oraz

pozostałe należnościwymagane

w eiągu

12

miesięcy od dnia bilansoviego. Nąleżności
wykazane w kwocię wymaganej zapłaty

Wykazuje się w wartościnominalrrej, obejmują

§rodki pienięzne

one środki pieniężne w kasie, na rachunkach

bankowych

atv tzrv, środkipieniężne

w drodze
Krótkotęnrrinowe rozliczenia rniędzyokręsovrę

Wykazuje się

czynne

rozliczęnia

międzyokresowe kosztów trwające nie dfulłej

nń

12 miesięcy od dnia bilansowego

V/ykazuje się \ł, wysokości określonej w

Fundusz statutowy

statucię

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

-

Nadwyźka kosztów nad przychodarni

- różnica

róźŃęa zwiększająca kosz§/przychody roku

zwiększająca koszt_v roku następnego (wielkośc

na§tępnego

ujemna)

lrure zobowiązarria

Wykazuje się zolrrrwiązania z Ętufu dostaw t
usług bez względu na tęrmin płatnościoraz
pozostałe zobowiązania z $tułu wlmagrodzeń,
rozrachunków z pracowdkalTri i rozrachunków
publicanoprawnych o okresie wymąalności do

12 miesięcy. Zobowiązarria wycenia się w

-

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicanej za okres 0i.01.2015
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kwocię wyrnaganej zapłaĘ

Wykazuje

Rozliczęnia międzyokresorve

się stan rozliczeń

przychodów

(xpVw środków na realizację pĘektćł,) w
roku obrotowym a wydatkowaqlch rry roku
naśtępn},rn

Wycerra transakcji w walŃach obcych

Naieżnościi zobowiąeania w walutach obcych
wprołvadza się do ksĘg rachułkowl,ch po ich

przeliczeniu według kursu średniego
ogłoszonego dla danej waluĘ przez NBP
z dniapoprzedzającego dzień ich powstania

?.

Zmiany §to§owanych metod wyceny aktywów i paspłów-prrycryny i wyniki

NTtr

WYSTAPIł.Y ZMTANY WYCENY AKTYWOW

3.

Kwota wyniku finansowego

Przyczyny zmiany

Wyszczegolnienie zmiany

sprawozdania zmianami

T

PASYWOW

Informaeję o ńarzeuiach gospodarczych po dłcie bilansu nieujęte w księgach

Wyszczególnienie

Kwota w źotych

zdarzeń

.

Nie uwzględniono w

Bilans

Rachunęk wyników

NIE WYSTĄPIŁY ZDARZEMA PO DACIE BILANSU NIEUĘTE W KSĘGACH,

4.

Rzeczorve aktywa trwałe - środkitrwałe

Saldo środków trwafuch
na 3l,12,2a15 roku wynosi 13.790,00 i dotyczy
- zakup 10

5.

sż. projektorów

:

rv ramach realtzacjiprojektu ( 1.379,00

za Lsń)

Umorzenia środków trwaĘch - amortyzacja
Sąldo umorzęń środków trwałch
na dzień

3

1 .

12.2015 roku wynosi 13.790,00 i dotyczy:

- amortyzacji jednorazowej

wmiesiącuczęrwcu 10szt.projektorów(1.389,00 za7sń)

Grunty uĘtkowane w-ieczyśeie
Stan na

posąt€k

roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku

Zwiększenia

stan na koniec roku
Zrnniejszenia

obrotowego

Sprawozdanię Finansowe Fundacji In§tytut Równowagi Społeczno€konomicenej

3I.|2.żo15

w W WIECZYSTYN{ UŻYTKOVVANru.

JEDNOSTKA NIE POSIADA GR

6. Wartościniematerialne

za okręs 01.0t.2015 *

i prawne

JEDNO§TKA NIE POSIADA WARToŚct NrenłłrpRIALNYCH I PRAWNYCH.

1,

Inwestycje dlugoterminowe

JEDNOSTKA NlE FOSIADA INWESTYCJI DŁU§OTERMINOWYCH

8.

.

Podział należnościwedlug pozycji bilansu o pczostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaĘ
oke+ wymagalności

do l roku
Należrrościz
tJtułu

§t8n na

Poozątek

roku
obrotowego

l.

Razem

powyżej 1 roku

koniec roku
obrotowego

Począiek
roku
obrotowego

koniec roku
ab,rotowego

Początek

Koniec

roku

roku

obrotowego

obrotowego

0,00

?85,8t

podatków

0,00

0,00

środkówod

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.9|3,44

0,00

14.699.ż5

dcstaw i

556,9Ą

785,8

1

usfug

ż,

3.

ZUs

4.
5,

wyrtagroćzeń
innych

6,00

|3.9L3,44

562,94

14.699.23

nalężności

Razem

0,00

0,00

§prawozdanie Finansołvę Fundacji Instfiut Rownowagi Społeczno-Ekononricznej za
31.12.2015

9.

okes 01.0i.2015 *

Podział zobowiązań rvedług pozy§ji bilansu rl pozo§talyln ne dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności

do t roku

polvyżlej

Zcbcwiązania z
roku
obrotowego

6,,

dostaw

roku

Razem

'

§tan na

Pocątek

§,tufu

1

i

koniec roku
obrotowego

Foczątek
roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

Początelc

rolal
obrotowego

3,00

469,5't

0.OCI

Konięc roku
obrotowego
3,00

u§ług

7.
8,

podatków

926,00

0,00

926,89

ubezpieczeń

579,56

0,00

5,18,67

społecznyoh

9.

337,00

0,00

0,00

11,716.15

5.969,89

ą00

5.969,89

12.185,6ó

7.81§,4§

wynagrodzeń

10. innych
zobowiązab
Razem

10.

0o00

7.81§,4s

0,00

0,00

Rozliczenie międzyokresowe
Stan

Tytuły

l.Ogólne rozliceenia międzyokresowe

ra

pocątek rokł órotowego

konięc łoku obrotowegc

196,34

ż96,68

ą00

0,00

L96,34

ż96,6s

_506,69

-94,44

kosztow wg ty0ułów:

a. opłacone z góry czy§sze

z

tytufu

wynajmo,raranyń pomieszczeń

b.

opłacone z

góry:.

internetowe, pfefrum€fety

domena

ezłsopism

oraz iilne publikacje

ż. inne gzynne

rozliczenia

międeyolcesorł,e kosztów
- nadwyżka kosztow nad przychodami

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Instytut Rownowagi §połeczno-Ekonomicznej
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1.

Rozliczenia międzyokresowę przychodów
Stał na

Tytuły
1

.

za okręs 01.01.2015 *

początek roku obrotowego

konięc raku obrotowego

21,649,00

521.613,67

21,649,a0

5ż1.613"67

0

0

Rozliczenia międzyokresowe

przychodów:

- DQTACJAPeaJEKTa_
realizacja

pĄektów

(wydatki)

w 20lóroku
Inne

Saldo na dzień 31.12,20i5 roku w kwocie 52I.613,67 dotyczy przychodu- otrzymane środki
na pokfycie *1.datkó*, projektów, któr5lch realizacja ną§ąpi w

12. Infornnacje o ryskach i stratach

201ó roku.

nadzwyłzajnych

NiE DOTYCZY
73. Zatrudnienie i wynagrodzenie

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM FL|NDACJA NIE ZATRUDNIA NA UMOWĘ
O PRACĘ. ZAWIERAŁA OKRESOWE I]MOWY CYWILNO_PRAWNE DLA POTRZEB

RĄLIZACJI PROJEKTOW.
14.Informacje o strukturz€ przychodów

-

źłódtłaiwysokość

RĄZEM PRZYCHODV Z D7,IAŁALNO§CI §TATUTO\ryEJ

643.2s4,1ż

a.

64L93Ą,lx

Prryehody z działalnościstatutowej nieodpłatnej

- przychód projekt C

-,,\YIRTU@LM RE@LNI"

dotacja Fundacja inr. Stefana Batr:rego

ż85.484,49

- ż55.64S,ał-

wkład własny 12,889,44, naliczony przychód do wysokości
poniesionych (wydatków) kosztor.v -73.913,4Ą -zwrot środkow2016
rok *końcowę rozliceenie proj eLtu

-

dotacja Urząd Miasta Gdańska na pokrycie kosztów w ramach

organizacji Zprej Biblioteki -3.00Ą00
- przychód projekt

B * ,,Vr SIECI NGO"

dotacja Minist€istwo

Pracy i Polity-ki Społecznej 121,600,00

104.972,26

-

ewrot

19.027,74,
wkład własny - ż.4a0,0a
- przychod projelł G -,,Study Tours to Poland"- Vlizyty Studyjne w

30.ó21,13

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Instytut Rownowagi Społeczno-Ekonomicznej za okres 01.01.ż015
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Polsce

.

Dotacja Kołegiurłr Europy Wschodrriej im. Jana Nowaka

-

Jezioranskiego we Wrocławiu -' 32,000,00-wkład własny - 5,9ó
zwrot nie wi,korzystane środki-1,384,83

- przychóó

-

projeh F - ,§EING A JEW' finansowany przez Komisję

14,425,69

Europejską
3

500,00EURO, środkiwłasne ż,24

- przychód w ramach programu ERASMUS+

-Projekt,,ART OF DEBATE" 19.500,00 EIJ'RO

-Projek,,Foliow history-Medievał mysteries"
-

l80,310,99

:

81.304,47

,

l 4. 6 I

§,00 Euro

PĄekt,,Share YourPassion" 10.394,40 wartość1,355 Euro

6I.56ż,73
37 444 39

(5,612,33} rozliczone 20l 6 rok
-

PĄekt

"The use of Eco-Tourism opportunities nature re§erve

2.084,30

'Kiarovsk;i Moćiar' - A feasibility stud}u- 500,00Euro
-

Projekt ,,Digital Cities for a Smart Europd'- finansowany przez

13.818,5ż

Komisje Europejską 3,520,00 Eurol3.774,11 środkiwłasne 44,8l
- projekt w ramach Funduszu Akumulator Społeczny "Swięta na

500,56

Świecie" finansowany przez Stowarzyszenie Morena 500,00- 0"56
pokryte środkiwłasnę
-

pĘekt ,§ast-West Europmn Network" finansowany przez Komisję

l400,00

Europejską 850,00Euro
Do rozliczenła2016 rok 523,00Euro (?238,34 RMK)
- prqiekt ,§ross bordęr §xpęrt committe for stłenghten V4 partnership"

3045,00

700,00 Euro

Zułrotkosńów podrózy -partner w Projekcie ,,UTON On The Way

3403,06

Youth,,
- darowizny od osób ftzycznych l8.230,73 * na wkład własny

2888,12

projektow kwota 15.342,61, na pokrycie kosztów administraryjnych
2888,12

b.

działalnościstatłitowej odpłatnej

300,o0

-pfzygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edŃacyjnych "Dookoła

300,00

Przychody

z

świata"dla 4 grup przedszkolnych.
c. Pozostłłe przychody
- lnne

- przrychody finansowe

1.970,38
0,04
1.97{},34

Odsetki od lokat, wkładów bankorłych

0,00

Odsetki od pozyczek

0,00

Inne przychody finansowe- zrealizowane różnicę kursowe

|.97a34

-
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15.

Informacj€

o

strukturze kosztów

RAZEM KOSZTY REALIZAC JI DaAŁALNOSCI
§TATUTowEJ

639.986,47

a.

639.ó86,47

Koszty realizacji działalnościstatutowej nieodpłatnej

- kosłty projek C

-,,WIRTU@LM RE@LNI"

ż85,484,49

W tym dotacja Urząd Miasta - 3000,00
- koszty projekt B - ,,W SIECI I\IGO", w tym pokryte wkładęm własnym-

104.9,7ż,ż6

2.400.00 zł
- koszty projekt G -,,Study Tours to Poland"- Wizl,ty Studyjne w Polsce:

30.621_ 13

w tym 5,96 pokr5,te środkąmiwłasnymi
- kosay F - ,,BEING A

JEW' w tymż,24 pokryte środkamiwłasnymi

(dotacja 3.500 EI]RO 13.99ą40

Kosziy

PLN)

w ramach programu ERASh.{US+

l80,452,01

*Projekl,,ART oF DEBATE"

8l 445,49

Projekt,,Follow history-Medieval mysteries"'

-

61.562,13

- Projekt ,,Share Your Passion"

37.444.39

Projekt ,,The use of Eco-Tourism opportunities nature resęrve

-

14.001,ó4

'Kiarovsky Moćiar' - A feasibility stucly"

-

2.076,a0

500,00ELTRO rozliczone

2.076,00
- Projekr ,,Digital Cities for a Smart Europe" w

środkamiwłasnymi (dotacia
_

13.7

7

4,1

tym 44,47 pokryłe

13.818,52

l)

projekt w ramach Funduszu Akumulator §połeczny "Srł-ięta na

500,56

Swecte' w tyrn 0.5ó pokryte środki własne

-

projekt,,East-Wesi European Network"

l400,00

projekt ,,Cross border expeń committe for stfenghten V4 pańnership"

2956,80

Zwrot kosźów podroży -partner w PĄekcie,.UTON On The Way

3403,06

Youth,,

b.
-

koszty realizacji działalnościstatutowej odpłatnej

Koszry: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów,,Dookoła

300,00
300,00

świata''

KoszĘ adrninistracyj ne:
Zażycte matęriałów i energii
Usfugi obce
Podatki i opłaty-pocaowę, bankowe

1.11l,ż8
0,00
1.351,41

360,55

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczęnia

0,00

Amortyzac_ia

0,00

d . Pozostałe koszty

Koszty frnansowe
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiąeań
Inne koszĘ finansowe- zrealizowane różnicę kursowe

0,00

3.5ó1,19
110,2ó
3450,93

Sprawozdanie Finansowę Fundacji Instytut Rownowagi Społeczno-§konomicznej
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16.

Źródła zwiększenia i wykorzy§tanie funduszu statutowego
Fundusz

\łyszczególnienie

1.
a.

b,
2.

za okres 01.01.20i5

§tan nr począt€k

Z aktualizacji w.vceny

§tatuto$.y

roku

1000,00

0"00

obrotowego
zwiększenia

0,00

0,00

zmniejszenia

0,00

0,00

1000o00

0,00

§tan na koniec okresu
arhr,ót{lwepo

17.

Rozliczenie wyniku na działalnościstatutowej

Wynik na działalności

-115,44

&5.żż4,50

l.Prrychody z działalnościstatutowej
- nieodpłatnej -644.9Z4,5a

- odpłatnej 300,00

2.Koszty realizacji zadań statiltowyclt

643.437,4a

- nieodpłatnej 643.137,4a
- odpłainej 300,00

3.kosay administracyjne
4.Koszty §KUP- zapłacone odsetki od nieterminowego
zwrotu niewykorrystanej dotacj i

77t,28

ua,ż6

S.Zaplacony PDOP od kosztów NKIjP (odsetki )

21,00

Różuicł mĘdąłprzychadami a hasztami ałiqzunymi
l, prowadzeniem działalnościstatutowej

*

-94,44

nadwyżha

kosztów nad płzy ch odami

Gda{sĘ ł1-03ź016r.
Lr -, _i.._"
,
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