
WPROWA$ZENI E DO SPRAWOTtrAilIIA FINiAN$OWHGfl)

1) naxma i sicdziba organiaacli

FUNDACJA ZABYTKCIM NA R,ATUNEK ''NAAARET"

63-500 OsTRzEszow
TESNA 5
000s396s74
2) rzas trwanla dzialalns*si o'rganiaacl'1, ieielijest ogranlcaony

3| okres objqty sprawozdaniern flnansowym

0'l.0'1,201 $-31 " 1 3.20'l €

d) czy sprawoed*nie gnansswe zawlera dane lqc:ne, jatel:iw sklad iednottlti wchode4 wewnqtrrne
$Un6stgi organ izacyjne sporuqdzajqce samodzielne t prawqeda nia fina n sswe

f| czy sprawordaniE flnansowe :ostalo sporzqdzslf pryy zala*enitl kontynuoTa|q drlalstn*s*i
gt-p*gircrej przer jednoetkq w dajqce.i iiq przewideiad plrysrlgSci oraz cey nie Istnlelq oknlicznoSci
frskaruiqea da zagriienla kontynuowanla pr3el niq deialalnotci

S) rr przypadku eprawozdania finan$owegc sporzldlon€go ta ckres, w ciqgu kt$rugo n"*t1lll1.,---
p'ofqinsirien prosirny wskazac, *e j*st to *prawozdinie finansovue sporzqdron€ po P$ec1e.ni1 ep6{ek'
irai Rrqsimy wskaia6 eastosowanq metudg roxlicaenia polqceenia {nabycian lgceenia udeialOw}

I) om6wienie prnyietysh nasad (p+lity,ki) rachunkowodcl, ru tym metsd $ryceny aktyw6qi pasyrdw

1t'aX*e amortyiasjli, pomiaru wyniltu lininssrrrsgo oraz spesobu sporrqdzenia sprawordaniq
*nansuu{ego ur eakresie, w jalrirn il$tawa Forsstf,wia iedno*tce prawo uryboru

$poreadeono dnia:?0 t 7-03-1 5
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Ministerstwa Rodrin,
Pracy i Polityki

Spafccrnej

*uo**ruu*HH

ra ro|q 2016

' t  
w jqzyku polskim;

tylko przezn#czone dla niego bisfe pola;

"rnulQ|ril istnieie moiliwoit dodaw#nia wierszy oraz zawijania telrsfdw w polach;
ktdryc& nie bqdq wpisune adpowiednie infarmacje, naleiy wstawic pajedynay znrk myilniko f"--1,

tnta 201.7-07*1.2

iii"iil"irl rffi*

F o; r rnu I a rc nalety wypeln
Spwutozdowca wype{nia
W trfl*cie,wypelni anin ta,
l't/e wieystkirh palath, w

Data ramiesrcrenia spraword

L. Nazwa organiraeji FUNDACJA ZABYTKOfu1 NA RATUNTK "NAZARET''

Z. Adres siedaiby i  dane
kontaktowe

KraJ .FOLSKA Wajewddztwo WItLK0FOLSKtE

Gmina OSTRZESZ0W Ulica LESNA Nr domu 5 Nr lokalu

Miejscowo$i OSTRZISZOWKod pocztowy 63"500 Focrta OSTRZESZdW Nr telefonu 79790795S

Nr,falc$u f-mail
amicus5@ pocrta.onet.pl

Stro na www nazaretankiostrueszow.pl

3. Data:rejestracji w Krajcwym Rejestrze Sqdowym

4. Data uzyskania statu$u organizacji paiytku
publicznego 2015-01.02

5, Nurner REGON 30192599500000 6. Numer KRS 00003e6874

7. Sktad organu zarzqdzajqcego organizacji

fi{ole.ty ryprso i imiono; nmwi;ka agz infarmacje o funktji
pefnianrj pr:e e p o s t cze g il nyrfi ct lcnkd lv o r g $ n a z a rz q d rcj q re g o !

lmig i narwisko Funkcja Wpisany do XRS

Sotena Marla Bacrmariska
Celina katarayna
ilawidowske

Freres Fundacji
Czionek Zarrqdu
Fundavji

TAK

8" Sklad organu kontroli lub nadeoru crgani:acji

{N ut e iyrvprtod I rpi,a.nt ;nnrwiskd ora.r lnftr m*cje a lu nkcji
,:f;,;i:ir*t psszczegitny ntonkdw orswu konitrott tub

lmiq i narwisko Funkcja \rVpisany da l(RS

Danuta Migowska Beata
Bernndetta Wiqcek
Hogumila Pr:okopek

Pru*wqdniclqca Wice
Praewodni{aAsa
Sekretarr

TAK

::1:::y:'::' I:lt: : T: i i:il :f :
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i .1. OSis glownych
drialafl podjqtych

Br"iei organiza6jq

>Friorvtetenr dziatalnofci Fundacjijest udeielanie wsparciarfinansowegona rnece renowacjl
,Zabytkowego XVtlll wiecrnego Pober"nardyfiskiego Zespotu Klasatornego w Ostrre*rowle. W ramach
dziallno'fci stntutov"rej dofinansowano nastqpui4ce prac,e konserwatorsltle:
ll pray polichromii partiicokotowej eachadniego przetfa prerbiteri*m korfciofa pod werwanlem sw,
Mic:hala Archaniafa,
2/ przy polichrornii drugiego prrqs{:a ctqdci prerbiterialnej
3/ pollchromie $cian ikapiteli zachodniego preqsla prerbiteriunr Koicisla p.w Micfrala Archaniola rar
Pohernardyriskinr Zespule Klasztornym w Ostrzeszswie
Ponadto w 2016 roku Fundacja podjela poniisze inicjatywy:
> wspioranie pracy Mureum Preyklasatornego popruee oprowadeanie po Museum orar udostqpnionej
do zwiedzania czq$ci podziemi klasetornych/ bezplatna drialalnoii Wsiontariatu/
>organieov'ranie we wspofpracy z Wolontariusranri warsatatdw edukacy.inych dta r.dinyclr grun
wiekov'rych z zakresu hirtorii isztuki.
> knntynuolvanie rarspdlpracy z Pallotyriska Fundacj4 Misy.[n4 "SALVATTI" , w celu pozyskiwania
funduszy na bietqcq dzialalnodd Fundacji,
>podejmowanie przer Wplsntariuszy dziafa* w zakresie opieki i innycfi forrn wrparei:a wubec osdb

lsarnotnych, chorych iw podestlyrn wleku
> wspieranie drialalno$ci powstalege r rarnienia FundacjiZespolu Muayki Dawnej "Jubilo'*

* opiaka i ponroc w organizcwaniu rdinych form dzia{alnodci zespolu,
*Udzial w konkursach
tUdaiel w ohch,odach 1050 Rocrnicy Chrrtu Folski
*Udriat po rat trreciw przegtqdeie zespofs$, murycznych"Schola Cantorurn" w Kalisru
*Udziat w warsztatach Mtnyki dawnej
*Udriatu w kon,certach rnuzvki dawnaj, oraz irnp:reaach nkoliceno{ciowyeh organirowanych ne

terenie wojewddztwa wielknpolskiego.

l> Organiaowanie koneertdw i cyklu "perly w koronie,,
" W ramach cyklu enrganiaowano 4 koncerty

dztwo {osiedle, drislnica, sol$ctwo, wie$, prr

ffi wojewddltwo

il kilka wojewddz

ffi ratykraj

f;$ poza granicarni

3.2. Zasigg terytoria lny fa ktyczn ie prowad zonej
przez organiaacj g deialal nof cl potytku
publicznego
{Nalety wskazat iednq lub wiqcej pezycji}

ffi najbliisze sqsie

tI gmina

fiil kilka gmin

ffi powiat

ffi kilka powiatdw

ysidtek)

:w

kra.ju

2.1.. Liceba odbiorcow d:iatart o,r$aniracji ,,l

flYoleiy arrocowor /rrz*g <trlbiorcriw dzidai arganizacji w okresie
sprnwozdawctym, w podziale no asoby$ry*ne i osabyprowneJ

CIsoby filycrne 5711

Osoby prawne 0

2.2. Informacje na temat
innych {nii urymienionych w
pkt 2.U odbiorcdw, na ffiecr
ktdrych organizacja dzia{afa

(Np. twierzqta, zobytkiJ

3, 1", orga n ieacja p rowadz ila dzialalno6c nieodplatnq poiytku pu blicznego
{ a Tak

Nis{'-
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Sfe ra dziafa Ino$ci pozytku pu blicrnego

3.2. rualciy wskarsd ni* wfqce! nil trzy nolwoiniejsae; pod
wlgtqdem wi*lkotct wydatkowanych lradkow, sfe:ry dz ialalnoici
poiytku pub/rczrlego. o /rtdrych rrou/s r#.srf. 4 #sf.J ssiawy t dnia 14
kwletnio 2OA3'r; o dtialelnolci polytlru p;ublitznego I *'vtolentflriatie
pz: tt.. z 2810 r. Nr 214 por: 1936, t pdin. zm.], rcuynelqc od
najwittnl js ei wrar t *dnostgcyrn sig do nich prztdrrnlatem

kultura, srtuka, ochrona ddbr kultury i
dziedaictwa nsrodowegs

n*uka, szkofnictwo $uyisze, ednkacja,
oiwiata iwychowanie

l.,ldeielan ie wsparcia
finansowegona na rencu
renCIwacji Zabytkowego
XVlll lwiecznego
Pcbe rnardynsrkiego Zespolu
Klasztornego w
0str.resrowie. W rarnach
dei ailnodci statutowej !
dofinansowana
nastqpuj&c* prace
kunserwatorskie: trl przy
po{ichrqmii pa rtii cokelow€j
eachodniego prreste
prelbiterium,kn{cioia pod
werwaniem sw. Michafn
Archaniola,Tl przy
polichr*mii drugiego
prtgsla crqtc,i
prezbiterialnej 3/
polichromie fcian i kapiteti
racl'rodniagc przqsla
prcebiterium Koicla{a p,w
Michala Archaniota w
Poberna rdyriskim Zespole
Klasrtornyrn w CIstr.zesaow

Wspieranie tdukacylno
wychCIwawcre prredsrkol i,
sakdt podstawowych i
,ponadpodstawowych
poprrez organizowanie
warsztatdw tematycznych z
eakresu historii, kultury i
satuki w ramach wspdlprcy
r Wolontariatem.Edukacja z
aakresu historii,muryki w
ramach organieowanych
przy wspdfnracy
lilclontariatu k66ssrt$w "
Udostgpnia*in do
rwiedeania c,rq$ci
zabytkowego
Pob erna rdyrlski ego Zespotu
Klasetornego wraa e
podrierniamii
eksponowanq na state
wystawE tematYctnQ
"Tanlec $mier{i", na baeie
ktdrei organirowane sq
wa rsataty tennatyczne o
prz.em'r.faniu.

Dr,uk: MF|F.S
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0,00 zt

-48.110.13 rl l

1. Organizacja korzystala z nastqpujqcych
iwolniefi' 

: '

{Nalely wslcazw ledng tuh wrqeql p otycji wraz t, kwalq

f ? pod€tku dochodowego od osdb prawnych

f r podatku od nieruchorno$ci

f* e podatku od czynno$cicywilnoprawnych

l* e podatku od towardw i r.rslug

f z onlaty:karbowej

f* e oplat sqd:ov.vych

{* r innych ewolnie*, jnkich:

I? nie koraystafa

0"00 zl

0.00 rt

0.00 al

0.0S zl

0.00 rt

0.0S et

0.0S at

rwolnlefi;l0j
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2. Organizacja korzystala a prawa do nieodptatnego infornnowania przez jednostkl ;publicenej
radiofonii i telewizji o prowadzonej drialalno$ci nieodptatnej poiytku publicrnego, zgodnie z art, lSa
ust. L ustawy r dnia 29 grudnia 1^992 r. s radtofonii itelewizji {il1. U. z ?01"1 r. Nr 43; poe. l?6, a

3. or6aniracja korzystala r uprawnjenia dr: nabycia na szcregdlnych aasadach
prawa wfa*noici lub prawa uiytkowania wieczystego nieruchomoici: zasobu
skarbu Padstwa lub jednostek samoreqdu terytorialnego, lub zawarfa na
pr:eferehcyjnych waru n kach r pod miota m i publ icrnym i umowy uiytkowa nia,

l1i1l1i.t:i.yu l:b "lycrenia 
i przyslusuje jej w cdniesieniu do tych

;;JHffiffi;:;:-,.,

*r

r
r
r

r
tr

:l

uiytkowanie wiecryste

najern

u*ytkowanie

uiycaenie

drieriawa

nie korzystata

L.1. Liczba os6b zatrudnionych w organiracji na podstawie stosunku praw
{W odpowiedzi noteiy uwzglgdnit $/srysfki'e asoby zatrudnione w organiracji na podstawie sfosunku

in::r:;::;,ib 
czqit etatu) w okresie sprowordawczym, nawet iei# obscnre nie rq iuti zgtructniane w

3.1. Organizacja korzystala ze $wiadcrefi wykonywanych przer walontariurey
(Zgadnie z ustowg * dnta 24 kwietnis 2O03 * a dzidtalnoici potytku publicznego J o walnntariatie, wo{o;toriu$rerni so osahy
wykonulqc* niiodptatnie i dfrbrowolnie prdcg fia H,ecz organizacjt,rreeolefnie od fego, cJ-y !{ td osoby nirrrvlg rqne z
oqganQarig, cztonkowie, pi.ucownlry, asoby Swiodtzqce ur/ugJng podstawfe umowy cywilnoprawnej rrypr*eds{awarele
wlaidz'e$anizacjiJ

3.2. Liczba wolontariuszy wykonuj4cych iwiadcrenie na rzecz organlzacjiw okresie
sprawordawczvm
{Raidy wotenfartusr pow;h ten byt licqony tyl*o roz, nieroleinie nrl titztty lwfudctert wykonanych na rrccz arganirucjl w
akrCsie sprowaedcwczym i ctas4 pracy)

Iruk: tdFiPs



r'tqczna krvota urynagrodrefi {brutto} wyplaconych pr:ez organiracjq w okresie sprawordaurcrvm

a] z tytutu urnow o pracq

bl r tytulu urndw cywifnoprawnych

2' wysokoif pneciqtnego miesiqcznego wynagrodrenia {brutto} wyplaconego pracownikorn
organizacii, wliczaiqc wynagrodzenie zasadniczq nagrody, premie i inne $wiadszenia, oraz osobomSwiadcrqcynn udugi na podstaurie umowy cywilnoprawnej

3' wysolcosd nalnryisregn rnlesigcznegs wynagrodrenia {brutto} raryp}acon€go pracCIwnikom
organizacii, uvlicrai4c rrryJragrodrenie zasadnlcze, nagrody, premie i inne fwiadgenia, srar osobom$wiadczqcym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

|jffilnof*'rteooneJ 
orgmhar$ Foifdlu puHisrnqo praurorgnnys*fifoibrl"rt ouut*i.o*rror*

L' organizacja realizowata aadania zlecone prrer organy jednostek samorzqdu 1grytorialnego

2' w oknesie sprawozdawczyfil organizacja realizowala eadania zlecone prrez organy administracji
rrldowej lub pafi srwoure fundusre celmre

vlll. lnformacje o tonuarach p*eprourad:onydr * oa"nir"4i

{afffio ry** rrylilrr eor nrne a&rmaqF, }r*trnd dryrildmcc cffi*y pdatfrt4 r rytrrh lNrDfi*nq}

Ctttafrrypo@cmgupuralnionei Boienagaumariska
lub poddsry ocdhupowainionydr do Celina Dawidonrska
s&fadani* od*irdcrat uoti *ilnien&, t Z.OT-ZOI7

orgryfraiji
Date ul11ptfrrtenh *err*v*danira 2017-03-r.5

IUl;uAriJl IAIvTi{0,l| $A RtTlJfiik,rt'#AR[T"
i 3 " i r , i '  i ' i , r : : ; , , 15 ; ; i 1  , ;  j  i . ; ; i , i r  f :' ' ,1 ,  i i ;7 !01r i i i r r

| . . i :  ; r  ; : ; ; :  r i ln t tT4 l . ; lp  q.  . , f , " ,  l . - i3r  r , r
:r iri i,; Snrrl.. ' lrI l,Cdfii l,. iFK S.; ,i j p fi i]r,rp.,.,1;i i1r:

J_i !f l, i/. r , +: ,:,C,JJ-, r,irt i; t /!r? { 
.if i 

i
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FUNDACJA ZA8YTKOM f,IA RATUNEK ''NA?ARET-
63.500 OSTRZESZOW
LESNA 5
00fi0396874 tsILANS

sporzqdrCIny na dziefi; 201S.'!2-31

$tan na

2016.01-01 2016-12-31

ffit"ttir15* ii+iliFri+liittffiffi
A Aktywa trwale s.00 0.G0
I Warto$ci niematerialne i pravlne 0.fio 0.00

4
t Koszty rakofrcuonycl'r prac roxwojovtych a,0q 0.00

n
L Warto$c firmv CI.00 0.00
? Inne warto$ci niernaterialne i prawns 0.00 0.00
4 Zaliczki na warto*cinlerrraterialne i prawne 0.CIo 0.0fl
tl Rzeczowe aktywa tnrrrale 0"00 0"s0

Srociki tnvale 0.00 0.0s
.frJ grunty {w tym prawo u*ytkawania wieczystego gruntu) 0,00 s"00
b ) budynki, lokafe, prawa do lokali iobiekty intynierii lqdowej i wodnej 0.0CI 0.00
cl urzqdeenta techniczne i rnaszyny s.CICI fi.00
di *rodki transportu 0.00 0.oCI
e ) inne frodki tnvale 0"00 0.00
z Sroclki tr*'ale w budowic 0.s0 u.00
? Zaliczki na $rcdki trwale w budowie 0.00 0.00
l t l Nale2no$ci c{{ugclerrninawe CI.00 0"s0
4
I 0d jednosteh powiqzanych 0.00 0.00
2 od pozostalych jednostsk, w ktdrych jednostka poslada zaangfizflwnnie w

kanitale
il.00 0"0s

{ Od jednostelt pozostalych 0.00 0.00
IV lnweslycje dlu goternrinowe 0,CIs 0.00

,l Nier:urhorno$ci 0.00 0.00

2 Warta$ci niematerialne i prawne 0.00 0.s0
? illugoterrninswo aktywe fi nanlirlwe 0.sfi 0.00
a) w jedno*tkach powiqranych 0,00 CI.00

* udzialy lub akcje 0.00 0.00
- inne p*piery r,nartoSclowe 0,s0 0"00
- udrielone poiyceki 0,00 0.00
* inne dlugoterminawe aktyr,va fina,nsolue 0.00 0.00

bi w polostalych jednostkach, w ktdrych jednostka posinda zaangatowanre w
kepitale

0.00 0.00

- udzialy lub akcje 0.00 0.00
* inne papiery warlo:$ciowe 0.00 0.0CI
- udzielone po2yczki 0.00 0.0s

inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) vr poaostalych jeclnoslkach 0"00 0.00
'udzialy lub akcje 0.0s n.00
- inR€ papiery warlo$ciowe 0.00 0"00

udzielone pc*yceki 0.00 0.00

Orukr h{PiF$



inne dlugcternninowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje dtugrlerrninovye 0.0CI 0.00
\ t Dlugolerminowe roztrlczenia rniqdxyokr,e*owe 0.00 0.00
1 Aktywa z tytulu odroce,onego podatku doohodowego 0.ils CI"00
z Inne rozhczenia miqdzyokresowe 0.00 0.sCI
B llllwa lbrgtowe 93;744,53 44,634.40
I Zapasy 0.00 0,00
I [,tat:erialy 0.00 CI.00
2 POlprudukty i produkly w tahu 0,00 0,00
t Produkty gotawe 0"00 0.00
4 Towary 0,00 s.00

Zalicrki na riastewy I uu{ugi 0.00 0.CI0
tl N alelLno$ci hrdtkoterminowe 0.0f1 0.00
1 Naletn+$ci od jednostek powiqranych s,0fi 0.0s

aj z \ftufu dostsw i ush..rg, o okr*si* splaty 0.flCI 0,00
- do 12 mieeiqcy 0.CI0 0.00
- powy'Zej t2 rniesigcy 0.0CI 0.00

b) inne 0.00 0,00
Naleino$ci od poeostalych jednostek, w ktorych ierlnosika posiada
zaangatowanie w kapitole

0.00 0.00

a) z tytutu d,ostaw i ustug, o okresie spla{y 0.s0 0.00
- do 12 miesiqcy fi.00 0.t)0
- p*wyfej t? mi*sigcy 0.CI0 0.00

b) tnne 0.CI0 0.00

Nalefno$ci od pozostatych jednostek CI.00 0.oCI
a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty CI.00 0.00

- do 12 rniesiqcy 0.00 0.00
- powyfej 1? nriesigclr CI.CI0 0.0s

b) z $tu{u podatk$w, dotacji, ce{, ubezpiecze* spofecznych izdrolvotnych oraa
innych tytu{6w publicznoprawnyeh

0.00 0.00

inne 0.00 0.00
d) dooh+dzone na drodze sEdowej s.00 0.00
ill I nwestycjo kr$tt<oten n inswe 92.744.$S 44.S34.40

1 Krdtkote rminowe aktywa finansowe 92.744.53 44.S34.40

a) w jednostkach powiqzanyclr 0.00 0.00
- udzialy lub akcje 0.00 0.00
- inns papiery warto$ciowe 0"00 0.0s

udzielone po2yczki il.00 CI,00
- innn krotkoterminowe aktyv{fi finansowe 0.00 0"00

b) w poeost,atych jednostkach fi,09 0.0s
udzialy lub a'kcje 0.00 0.0s

- inna papiery warloSciowe 0.00 0.00
, udeielono polyezki 0.00 0.00
- inne ltrdtkoterrninowe aktywa finansowe 0,00 0.00
irodki pienigtne i i:nne aktywa pienig2ne 92,744"53 44,634.40

- *rodki pieniEzne w kasie i na rachunkach s2.744.53 44,S34.40

Oruk: MPIPS



- inne *r-odki pienigzne
il.OCI s.00

rnne aktywa pieniqfne 0"00 0.00
2 trnne invuestycje krotkoterrninowe 0.00 s.00
IV Krolhoternii nowe rozl iczen Ia rnipdayokrespwe 0.00 s"0CI
c Naleine wptaty na kapital tfundusz) podstawowy 0,ts s.00
o Udrialy {akcje} wlasne 0,00 s.{}0

AKTYWA iazsrn
= 'at-*

s2,744.S3 It4,s34.40
PA'B, i iiiiffiutiiittilrrliiiiriffiiffi .tiril'iiriiulitffi

A
i::i!i

naptrar trundu$zl wfa$ny 9e,744.53 44,S34.40
Kapital (fuindusz) poclstawowy 4,244.94 4,?44,94

tl Kapitaf {fundusz} eapa$orvy, T tyrn nnrtrwyfka wa'.taici sgrr,ecanv rwartoCcl
9.,*i*yjn*j) nud wa **jil

CI"00 0.00

i l[ Kapltat {f'ndusz} z aktualizacjiwyceny, w tynr z tytrrlu attua}iuacl1ffiffigodziwej 0.00 0"00

IV Pozaslale kapitafy {fundusze) rezenq,owe, w tvm; 0.s0 0.00
- twoffione zg*dnie e urnotrq {statusern} spo,}ki 0,00 0.oCI

na udzialy (akcje) wtasne 0.0CI 0.00
vl Zysk {strata}z lat ubieg}ych sB,s0$.27 88,499.S9
vil Zysk (strata) netto 19,frgfl.42 -49 ,110"13
vll l odpisi'z eysku netto w ciqgu roku obr*tawego trwie$ko$* ujJrnna) 0,fl0 0,00
B lobowiqzania i rezerwy na aobawiqzania 0.00 0$0
I Reeerwy na robowiqeania 0.00 0;S0
I teeenrua z tytulu odroczonego podatku dochorlolvaoo s.00 0.00
2 dezenva na Swlacrcaenia emerytatne i podobne t].00 s.00

- dlugoterminows 0.00 0.00
- krdtkotermlnowa

4.00 0.00
P*ros{ale rsaenryy 0.00 CI.00

0.00 0.00

0.00 0.00
tl Zobowi-qzania dtugoterminowe (}.ss 0;00
1 Wobec jednostek powiqaanycfr 0,00 0,00

L wsbec pozostalych jednostsk, rv Ktrirycfi jednostka posia,ria eaenga*owanie
w kapitale 0.00 fl.00

c lVcbac pozo stalych ject nostek 0"il0 0.Off
(xl kredyty i poiyczki 0,00 0"s0
h) z tytulu emisji dtuinych papierdw warto*ciowych CI"00 0.00
c) in ne zobowiqzanla finansowe 0.00 0.00
d) zobnwiqzania wekslowe 0.ilo 0.00
e) tnne 0.00 0.00
l I Zobowiqzan ia krdtkoterminows CI.00 0.00

l Zobowiqaani:a wobec jednostek powiqz*nych 0.0s 0,00
a) u tytl"tlr.r dostsw i uslug, o okresie wyrnagalnor$ci 0.CI0 0.s0

- do 1t miesigcy 0.00 0.00
'powyzej 1? rniesiqey 0.s0 0.00

h) fnne 0.00 0.00
2 Zobolvigzania wobec Fozostatych jednrostek, w ktcryclr leCnostfa posiad,*

eaangatowanie rv kapitate
0.00 0.00

lltukr MPIFS



a) z tytufu dostarv i uslug, o ckresie wyrnagalno$ci 0.00 0"00

- do 12 mi*sigcy 0.00 0.00

- powyiej 12 mlesigcy 0.00 0.oCI

b) mne o"00 0.00

3 Zobowiqzania vvobec pozostalych jednostek o.oo 0.00

a) kredyty i po2yczki 0.00 0.00

b) e tytulu emisii dhrlnych papier6w warto$ciowych 0.00 0.00

c) inne zobowi Ezania fina nsovve 0.00 0.00

d) z tytnln dostaw i usftrg, o okresie wymagalno$ci 0.00 0.00

- do 12 miesigry 0.00 0.o0
- povyyzet 12 miesiqcy 0.00 s.00

e) zalicz;kit olrzyrnana na dostawy i uslugi 0.00 0.00

fl zobowiqzania welcslowe 0.00 0.00

si z t$ulu podatkdw, cel, ubezpieczeti spolecznych i zdrowohych oraz innych
tl/tulsw publ icznoprarvnych

0.00 0.00

hl a tytulu wynagrodzefi CI00 0.00

i) mne 0.00 0.00

4 Fundusze specjalne 0.00 0"ff}

lV Rozlicze nia rni gd4yokresorita s,o0 CI"s0

1 Ujemna unrto*Cfirrfly 0.00 0.00

2 Inne rnzlicaenia miedaryokes<nre 0-CIo 0.00

-dlugotemrinowe 0.00 0.ff)

- krftkoterminottre 0"00 0.00

PASYI,YA razem 92,TU,53 44'63t,,1O

Sporzqdaono dnb; 201 ?r03- t 5

BOZENA BACZMAI{SKA BOiENA BArzr[i.A{Ts,Ii€
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FUNFACJA ZABYTKOM NA RATUNEK "NAZARET'
63-500 0STRZESZoW
TESNA 5
000s396874

RACHUNEK EYSKSw i sTRAT
na dzisrt:2S1S-12-Sl

Rathunek rysktlw I slraf' w[rrianl halhulacyjny rgodnie r ent. Nr 1 do Usl*ivy o

Fozycja Wyszczegdlnienie Kwata za rok
p0przed:ni

Kwota aa rok
obroiowy

1 & 3 4

A. Przychody netto ze spreodaiy produkt6w, towardw i materialdw, w tyrn
od jednostek powiqzanych

0.00 0.00

Frzychody netto zs spzodaty produktdw s,00 0,00

tv. Przychody netto ue spreedaty tswardw i nrateriatdw 0,0s 0.00

B. Kosety spmedanych produktdw, towar6w l,mnteria,l$ru, \iv tym
jednostkom powiqranym

0.4$ 0.00

Koszty wylworzenia eprzedanyclr produktow $,us 0.00

II Warto$c spreerlanych tnrqrar$w i rnaterinlow 0.00 0"00

f,. Zynk {*trata} ze spneda*y {A-B} 0.0$ 0.00

D. Koszty sprzec{a2y 0.00 0.0s
E. Koszty og$lnego eareqdu 0,00 0.00

F. Zysk {strata}ze sprzeda*y {C-D-E} 0.00 o"00

G* Pouostals przychody operacyjne 88,266.70 $0,lst.2s

Zysk z tytt"rln rozchodu niefinansowych aktywdw trwalych l t  t l t l 0.CI0

II Dotacje CI.00 0;0il

ilr Aktualixacj a warto$ci a k{ywdw n iofinansowyc h 0.CIO 0.00

lv. lnn*r prcychody operacyjne 86,2SS"70 sCI,?61,2S
1 Przychody z daialal n s$ci nieodptatnej potytkr.r pu blicznego 0;00 44,035.30

2, Fruychody z drialalno$ci odplatnej potytku publicznego 0.00 0"00

3" Inne przychody CIperacyjrne s6,266.70 rs,125.96

il" Forostale ko*ety aperacyjne ss,?9fi"{g 't08,s71,39

Strata e tytufu roechodu nlefinansowych aktywdw t:rwalych il.00 S;00

il Aktu a lizacj a warto$ci aktywow niefinansowych 0.00 0.00

' t t l:nns ko$Etl/ opcracyjne 66,798"49 108,871,39

1 Kosety a daiala lno$ci ni eodp{atnej po2ytku pr-rbliczne go s5,000.00 10s;s2s.sil

2 . Kose$ z dziafalno*ci odplatntj p*lytku pu blicznego 0,0,0 0.00

Inne koszty operacy,|ne 1.7$S.49 1,$45.39

t, Zysk {strata) z dziatalno*ci operacyfnoj {f, + G - H} 19,460.11 '48i:!t{l"tg

J . Frrychody finansowe ffis.e3 0.00

Dywidendy i udzialy w eyskach, w tyrn 0.00 0.00

a) od jednostek powiqeanych, w tym w ktdrych jednostka poslada
raangaiowanie w kapitale

0.00 0.00

b ) <rd iednostek pouostalych, \,v tym w ktdrych iednostka posiada
zaang*towrnie w kapltale

0,s0 0.,0s

II Odsetki, w tyrn od jednostek uowtqeanych 0"$0 0,oo

1il. Zysk e tytutu rozchodu aktyrvdw finansowyc,h, w tym w jednostkaeh
powiqeanych

0.s0 0,00

lv. Aktuelizacja warts*ci aklywdw finansowyeh 0-00 0.00

V Inne 53S,23 0.0n

Dfrki MFiPS



K. Xoszty finansowe 1f3,02 0.00
Odsetki, w tyrn dla jednostek powiqaanyclr 0.m 0.m

u. sbata z tyh^dn rozchodu aktywdur finansonych, w tym wiednostkach
powiqzanych 0.00 0.00

ilt. Alrtualizacja warto$ei akgprdw fnansorych 0.00 0.00
ty. Inne 113.O2 o.00
L. Zyrh {sbata} brulto il + J - K} f9,8ge4z .f8,1tO.fg

H" Podatef dochodury 0"00 0.tr
if. Peortah oboui4zkowu zrnls*Jsrenta zysku {zwighszenla straty} 0.00 0.1t0
o" Zyeh {*trata} netto (L - il - il} f9,890.41 40,1f0"f3

$porz4dzono dnia: 201 7-0&1 5

Botena Bacemati$ka tsolena Bacarnarlsl€
PR EZTS Fi ,XDACJI/*\

-J tr" tl r+t -.1rl
Ebiena ftucz,,ktnshn

lmig' naadsko I @ps osoby. lffit:i pqriereono prorradzenie lcsl4g lmig, na:rrisko i podpis kierevnil(s jednoeud. o jertdi jadrostrq kierule rganra&u*mycft-ntpo.tslE,rbstt PusLStmyoracf*rileod* ,rniomctorry,ffizrfokicslcrtor*d;rtes"G"1ar-rsapo&rflisrr5arg.
2 usiaury o rachuflkoxpdd
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIEruN

I
a

Na' podstawie par' 15 $tstutu Fundacji l Tlg3.uclry"Yff ] Radv fu$acii.z.dfa 1s.0g"?01r roku, stmtawyRazana w wyniku finansowyrn za tb* eotongdiie parcrywa* ir rlrgnvch latach.
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