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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Jednostka jest fundacjq funkcjonujqcq pod nazw4

Fundacja Rozwoju Integracji Spotecznej AKCES
z siedzib4 w Gdafisku 80-020, U[. Nowiny 7

numer NIP 5842726969

numer REGON 22161 3g5g

Jednostka zostata zarejestrowana w KRS w dniu 23.02 .2A12 pod numerem 00004'12306,
w Rejestrze stowarzYszef, Innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji onaz
samodzietnych pubticznych zaktadow opieki zdrowotnej.

C,zas trwania Jednostki zgodnie z umow4 jest nieograniczony.

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynajqcy siq
01.01.2018 roku i koricz4cy siq 31 .12.2018 roku.

Sprawozdanie finansowe zostato sporzqdzone przy zato2eniu kontynuowania dziatatnojci
przez Jednostkq w daj4cej siq przewidzie(przyszto6ci, obejmujEcej okres nie kr6tsz,y niz
jeden rok od dnia bitansowego. Nie istniejq r6wniez okoticznoici wskazujqce na zagrozenie
kontynuowania dziatatno6ci.

Jednostka posiada status OPP od 29.10.2014 roku.

Sprawozdanie finansowe Jednostki zostato sporzqdzone zgodnie z ustawq z dniaZg
wrze6nia 1994 roku o rachunkowoici, wedtug wzoru zzal4cznika numer 6 tej ustawy.

Sprawozdanie nie podtega badaniu przez biegtego rewidenta.

Jednostka stosuje uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowo(ci potegaj4ce na:

- odst4pieniu od spotz4dzania zestawienia zmian w kapitate wtasnym oraz rachunku
przeptyw6w pienigznych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3,

- odstqpieniu od ustatania aktyw6w i pasywow z tytutu odroczonego podatku dochodowego
na podstawie art. 37 ust. 10,

- odstqpieniu od wyceny kontrakt6w cltugoterminowych okreStonych w art. 34a-34c na
podstawie art. 34d,

- odstqpieniu od zaticzania do aktyw6w trwatych u2ywanych obcych sktadnik6w
majqtkowych na podstawie art. 3 ust. 6.
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Jednostka w zaktadowym ptanie kont ma ustatone nastepujEce zasady rachunkowo(ci i
metody wyceny aktyw6w i pasyw6w w zakresie dowotnoici wyboru:

- wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiEgniqte i
przypadajqce na jej rzecz przychody orazzwiqzane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriatu, wsp6tmiernoici przychod6w i koszt6w oraz ostro2nej wyceny,
przychody ze sktadek i darowizn wykazywane sq w wysoko(ci faktycznie otrzymanej,
(wiadczenia i koszty statutowe wykazywane sq w wysokoSci faktyiznie zaptatonej,-

- dziatatno(i statutowa rozticzana jest w spos6b umoztiwiajqcy kontrotq zakresu jej
finansowania, je(ti dziatatno6i ta jest wietokierunkowa. W tym cetu prowadzona jest
szczeg6towa ewidencja ponoszonych wydatk6w na kontach iespotu ,,5',. Dziatania
zakofczone przenoszone sA na wynik finansowy danego roku obrotowego, za6 nie
zakonczone stanowiq tzw ,,dziatania w toku". Dotyczy to incydentatnych sytuacji, gdy np.
zakupiony towar majEcy byi przedmiotem darowizny w ramach dziatatnojii staiutorvej,
nie zostat fizycznie i formatnie przekazany w danym roku obrotoWVffi,

- (rodki trwate oraz wartoici niemateriatne i prawne amortyzowane sq wedtug zasacl
okreStonych w przepisach o podatku clochodowym, korzystaj4cz prawa nie zaticzania
O9 tg] grupy przedmiot6w o wartoiciach jednostkowych nieprzekraczaj4cych putapu
okre(tonego w tych przepisach. Amortyzacja odbywa siq metodq tiniowq \ rozpoczynil siq od
mies.iqca nastqpujqcego po miesi4cu, w kt6rym Srodek trwaty przyjqty zostat do
uzytkowania,

- aktywa obrotowe to takie, kt6re sq ptatne i wymagatne lub przeznaczone do zbycia w
ciqgu'12 miesiqcy liczqc od dnia bitansowego. W tym kontek(cie tokaty kwatifikowane
sq do bitansu nastqpujqco:
- do 3 miesigcy - jako inne (rodki pienig2ne,
- od 3 do 12 miesiqcy - jako inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe,
- powyzej 12 miesiqcy - jako inne cltugoterminowe aktywa finansowe,

- wycena rozliczeh wyra2onych w watutach obcych dokonywana jest wedtug przepis6w
podatkowych,

- obr6t na dewizowych rachunkach bankowych ewidencjonowany jest metod4 FIFO,

- nate2noici wycenia siq wedtug wartoici nominatnej (bez odsetek),
pomniejszonej o odpisy aktuatizuj4ce, ustatone dta roszczen uznanych jako
prawdopodobnie nieSci4gatnych,

' zobowiqzania wycenia siq wedtug ich wartoici nominatnej, powiqkszonej o
odsetki naticzone przez kontrahent6w czyti wymagajqce zaptaty,

- w bitansie nie kompensuje siq nate2noSci i zobowiqzad tych samych kontrahent6w,

W przypadku prowadzenia dziatatno(ci gospodarczej, stosuje siq nastqpujqce zasady
ewidencji i rozticzania koszt6w:

' materiaty produkcyjne, towary i produkty nie sq ewidencjonowane anatitycznie, w
zwi4zku z czym wszystkie zakupy odnoszone sq bezpo6rednio w koszty. W takim wypadku
na koniec ka2dego okresu rozticzeniowego Jednostka ustata wartoii zapasu w drodze
inwentaryzacji i wycenia go w cenach zakupu lub po kosztach wytworzenia - dta potrzeb
skorygowania wczeiniejszych obciq2eri koszt6w,
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' pozostate materiaty (biurowe i pomocnicze) odnoszone sE w koszty w momencie ich
Nabycia,

- w przypadku zaprowadzenia anatitycznej ewidencji magazynowej stosuje siq w
rozticzeniu metodq FIFO, a przy stosowaniu cen ewidencyjnych, w ciqgu roku obrotowego
na koniec. ka2dego okresu rozticzeniowego ustatane sa odchytenia w stosunku do cen zaliupu
[ub koszt6w wytworzenia i rozliczane narzutem na koszty i zapasy,

- produkcja w toku w ciEgu roku obrotowego wyceniana jest wedtug koszt6w
bezpodrednich produkcji. W uzasadnionych przypadkach w wycenie uwzgtqdnia siq
nazut koszt6w po:irednich zmiennych,

- na dzieri bitansowy produkcja w tokr-r :

'-- dta ustug o przewidywanym czasie wykonania ponizej 3 miesiqcy - nie jest wyceniana,
chyba, 2e jej warto6i ma istotny wptyw na wynik jednostki. w6wczas wytena
dokonywana jest wedtug zasad okreStonych dta wyceny stosowanej w ci4gu roku
obrotowego,

--.-. dta ustug o przewidywanym czasie wykonania powyzej 3 miesiqcy, ate nie dtu2szym
ni2 6 miesiecy - wyceniana jest wedtug kosztu wytworzenia, obejmuj4cego koszty
bezpoirednie i proporcjonalny narzut koszt6w po6rednich (zmiennych 1 siatych), 

-

-'- dtq ustug o przewidvwanym czasie wykonania powyzej 6 miesiqcy - nie wystqpi,
natomiast ustatany jest przych6d wedtug zasad okre6tonych w art. 34a Ustawy o
rachunkowoSci,

- udziaty lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaticzone do aktyw6w
trwatych poczqtkowo ujmuje sig w cenie nabycia. Na dzieri sprawozdawczy wyceniar siq je
wedtug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytutu trwatej utraty wartofci,

- rozticzenia miqdzyokresowe koszt6w czynne dokonywane sq, je2eti koszty poniesione
dotycz4 pzyszlych okres6w sprawozdawczych i stanowiq istotn4 wartoji w stosunku do
catych koszt6w danego okresu.

INFORMACJA DODATKOWA

Jednostka nie posiada 2adnych zobowiqzaf finansowych nie ujqtych w sprawozdaniu
finansowym.

Jednostka nie udzietita zadnych zaticzek ani pozyczek cztonkom organ6w zarzqdzaj4cych i
nadzorujqcych.

Aktywa i pasywa nie wymagajq dodatkowych wyja(nieri, a ich uszczeg6towienie prezentujq
noty z czqSci tabetarycznej.

Przychody i koszty dziatalno6ci zaprezentowano takze w notach w czqici tabetarycznej.
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Koszty w uktadzie rodzajowym uksztattowaty siq nastepujAco:

- materiaty i energia 122.459,29 zl
- ustugi obce 107.271,49 zl
- wynagrodzenia 421.467,13 zt
- ubezpieczenia spoteczne 80.136,33 zt
- Swiadczenia na rzecz pracownik6w 355,00 zt
- podatki i optaty 2.490,3T zl
- podr62e stu2bowe 2.541,58 zl
- ubezpieczenia 2.148,00 zl

Przeznaczenie 6rodk6w z darowizn 1% zaprezentowane jest tak2e w czq6ci tabetarycznej.

Fundusz statutowy zostat zasitony przez fundatora kwot4 2.500 zt. Wyniki kotejnych tat nie
sq odnoszone na fundusze.

Gdarisk, dnia 04.03.201 9

Podpis jest prawidtowy &
|;Htill.# 

p o dpi s any p r zez Kry sWfr6 b I ewska- S zota; Ksi s gowo s i -
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BfLANS na dzieri 31.12.2018

spou qdzono .................9.d9nSh................. ania .........Q4,0..Q,?p-:1_g-.......
(miejscowo66) (data)

(naejsko i imig osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiqg rachunkowycn) (podpisy czlonk6w Zazqdu)

AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017
A. AKTYWATRWALE

0,00 0,0(
l. WaftoSci niematerialne iprawne

0,0c 0,0c
ll. Rzeczowe aktywa trwale

0,00 0,00
I ll. Nalezno6ci dlugoterminowe

0,00 0,00
IV Inwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00

uru gorermrnowe rozilczenta mtQdzyoKresowe 0,00 0,00
B. AKTYWA OBROTOWE 29 229,43 31 359.50

l. Zapasy
0,00 0,00

I t. Nateznosct l(rotkoterminowe 22!i,4i 11 5,1 t
lll. Inwestycje kr6tkoterminowe 29 00:t,9e 31 244,32
IV Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

0,0c 0,00
C, Nale2ne wplaty na fundusz statutowy

0r,0c 0,00
AKTYWA RAZEM

29 229,43 31 359,50
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BILANS na dziei 31.12.2018

spozqdzorro ................_G-denSh................. ani" .........Q4,0_3,?p-:1.9_........
(miejscowo66) (data)

(nazwisko a imiQ osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiqg rachunkowych) (podpisy czlonk6w Zazqdu)

PASYWA 31.12.2018 31.12.2017
A. KAP|TAI (FUNDUSZ) WTASNY 29 22',1,17 31 031.63

l. Fundusz statutowy 2 500,0( 2 500,00
ll. Pozostale fundusze 0,0( 0,0(
lll. Zysk (strata) z lat ubieglych 28 531,6: 64 976,97
lV. Zysk (strata) neiio 1810,4€ -36 445,34

B. ZOBOWTAZANTA I REZERWY NAZOBOWTAZANTA E,2e 327,87
L Rezerwy na zobowiqzania 0,0c 0,00

Il. Zobowiqzania dlugoterminowe 0,0c 0,00
| | L Zobowiqzania kr6tkoterminowe o,zo 327,87
lV. Rozliczenia m iedzvokresowe 0,00 0,00

)ASYWA RAZEM 29 229,43 31 359,50
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT [wariant kalkutacyjny] za 20,18

sporzqdzono . .. . . ..G-dAnsli. ............... oni" ... ...04,Q..9,20-.1.9
(miejscowosi) (data)

(nailisko i im i g osoby odpowie dzialnej za prow adzenie ksiqg rachunkowych) (podpisy czlonk6w Zau4du)

2018 2017
A. Przychody z dzialalno6ci statutowej 732 90',n.28 611 627,59

t. yrzycnooy z nteodptatnej dztaiatnosci pozytku publicznego 732 901,28 611 627.59
ll. Przychody z odptatnej dzialalno5ci pozytku publicznego 0,00 0,00
ilt. rrzycnody z pozostafej dzialalnosci statutowej 0,0( 0,00

B. Koszty dzialalno6ci statutowej 738 85it,1S 646 507,3(
Koszty nreodptatnej dziatalnoSci po2ytku publicznego 738 852'.,1 646 507,30

ll. Koszty odplatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego 0,0c 0,00
||L Koszty pozostalej dzialalnoSci statutowej 0,0c 0,00

C. Zysk (strata) z dzialalno6ci statutowej (A-B) -5 950,91 -34 879,71
D. Przychody z dzialalno6ci gospodarczej

0,00 0,00
E. rloszry oztatatnosci gospodarczej

0,00 0,00
F. Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczej (fE) 0,00 0,00

G. Koszty og6lnego zarzqdu
1 7,00 1 556,5(

H. Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C+F-c) -5 967,91 -36 436,21
l. Pozostale przychody operacyjne 4157,89 0,0(

J, Pozostale koszty operacyjne
0,00 0.0(

K. Przychody finansowe
0,0( 0,0c

L, Koszty finansowe
0,44 o 41

M. Zysk (strata) brutto (H+|-J+K-L) -1 810,46 -36 445,34
oocnooowy

0,00 0,00
e. zysK (srrara) neno (M-N) -1 810,46 -36 445,34



Nota 1 Przychodyz dziafalnoSci statutowej
Nota 2 Koszty dzialalno5ci statutowej
Nota 3 Pozostale przychody operacyjne
Nota 4 Koszty finansowe
Nota 5 Powiqzania skladnik6w aktyw6w w bilansie
Nota 6 Srodki pieniqZne i inne aktywa pienigzne

Nota 7 Fundusz statutowy

Nota 8 Zysk (strata) z lat ubieglych
Nota 9 Powiqzania sk{adnik6w pasyw6w w bilansie
Nota 10 Spos6b wydatkowania Srodk6w pochodzqcych zwplatl% podatku od osdb fizycznych
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Nota 1

Przychody z dzialalnoSci statutowej

Nota 2
Koszty dzialalnoSci statutowej

Nota 3
Pozostale przychody operacyjne

Struktura zrealizowanych przychod6w 2018 2017
1. Przychocty z nieodptatnej dzialalnosci po2ytku publicznego 732 901.2t 611 627,59

L,arowtzny ptentQzne (z wy1ail{em wptat 1 % podatku od os6b fizycznych) 49 300,00 5 100.0c
- Darowizny pieniqzne z tytulu wplat 1% podatku dochodowego od os6b fttEnych 10 008,50 10 442,50
- Darowizny rzeczowe 17 588,76 39 276,96

Zapisy spadk6w
0,00 0,00

uoracle pocn0dzqce ze srodKow publicznych 656 004,02 556 808,1 3
- Subwencje

0,0( 0,00
Zbi6rki publiczne

0,0( 0,0(
uKlaoKt cztonKowsKte 0,0t 0,0c

t),0( 0,00

cr,0c 0,00
2. Przychody z odptatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego 0,0( 0,00

bprzeoaz przeomtotow darowtzny 0,0c 0,00
sprzeoaz swradczonych uslug w zakresie rehabilitacji spolecznej i zawodowej os6b niepelnosprawnych

0,00 0,00
- Sprzeda2 Swiadczonych uslug w zakresie integracji i reintegracji zawodowel spoteczne1 osO

zagrozonych wykluczeniem spolecznym 0,00 0,00
sprzeoaz wytwozonych towar6w w zakresie rehabilitacji spolecznej i zawodowej osob niepelnosprawnych

0,00 0,0r
nprzeoaz \n44worzonycn towarow w zaKresle integracii i reintegracji zawodowej i spolecznej osdb
zagrozonych wykluczen iem spolecznym 0,00 0,0c

0,0c 0,0c
3. Paychody z pozostalej dzialalno6ci statutowej

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
732 901,28 611 627.59

Struktura poniesionych koszt6w 2018 2017
y nteoopfarnej oztaratnosct pozytKu publlcznego 738 852.1 646 507,30

-zadania dotowane
656 004,02 556 808,1 3

-zadania wlasne z darowizn 68 428,17 68 547,14
-zadaniawlasne z 1 o/o

14 420,0C 20 752,03

^oszry 
oo prarnej qzlatatnosct pozyfl(u publ icznego 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,0t
0,00 0,0(

3. Koszty pozostalej dzialalnoSci statutowej 0,00 0,0(

0.0( 0,0c

0,00 0,0c

0,00 0,00
4. Koszty og6lnego zarzqdu

17,00 1 556,50

201 8 2017
r. rrzycnooy ze spnedazy ntettnansowych aktywow trwalyc 0,0( 0.00

Il. Dotacje (np. na 6rodki trwale) 0,0( 0,00
AKruailzacja wanosct aKtywow nteltnansowych

0,0c 0,00
1 ) rozwiqzan ie odpis6w aktualizujqcych warto60 nale2noSc;r 0,0c 0,00

0,0c 0,00

0,0c 0,00
lV. Inne pnychody operacyjne, wtym: 4 157,189 0,00

) rozwtqzane rezerwy z tytufu 0,00 0,00
) zwrocone, umorzone podatki

0,00 0,0(
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Pozostale przychoc z strony

2018 2017
3) otrzymane zwroty koszt6w postqpowania spornego 0,00 0,0c
4) z tytulu r62nic inwentaryzacyjnych

0,00 0,0c
5) przedawnione zobowiqzania

0,00 0,00
o,/ uuprsat te z(,oowtqzanta

1 557,89 0,00
7 ) otrzymane odszkodowan ia 2 600,00 0,0c

Nota 4
Koszty finansowe

Nota 5
Powiqzania skladnik6w aktyw6w w bilansie

Nota 6
Srodki pienig2ne i inne aktywa pieniq2ne

2018 2017
L Koszty finansowe z tytulu odsetek razem 4,44 9,13

1. od kredyt6w i po2yczek
0,0c 0,00

2. pozostale odsetki
4,44 o.l?

ll, Inne koszty finansowe razem
0,00 0,00

1. utworzone rezeruvy (z tytulu):
0,00 0,00

0,00 0,0(

0,00 0,0(

0,00 0,0(
2. pozostale, w tym:

0,00 0,0c

0,0( 0,0c

0,0t 0,0c

0,00 0,00
nsszty ilnansowe z tytufu rozntc Kursowycn 0,00 0,00

Wyszczeg6lnienie Kwota brutto
roku obrotowego

Odpisy
aKualizujqce

wartoS6

Kwota bruttc)
roku

poprzedzajqcego

Odpisy
aktualizujqce

wartoS6
1. Nale2no6ci dlugoterminowe 0,00 0,00 0,0( 0,00

- z tytu{u po2yczek i kredyt6w 0,0c 0,00 0,0c 0,00
- z tyiulu kaucji gwarancyjnych 0,00 0,00 0,0c 0,00
- z tytulu nabycia dluznych papier6w wartoSciowych 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne nale2no3ci 0,00 0,00 0,00 0,00

z. Nareznosct KrotKotermino\ /e 225,41 0,00 115,18 0,00
- z tytulu po2yczek i kredyt6w 0,0c 0,0( 0,0c 0,0t
- z tytulu kaucji gwarancyjnych 0,00 0,0( 0,00 0,0t
- z tytulu nabycia dlu2nych papier6w wartoSciowych 0,00 0,0( 0,00 0,0(
- z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty: 224.60 0,0c 114,31 0,0c

- do 12 miesigcy 224,60 0,0c 114,31 0,0c
poqyzej 12 miesigcy 0,00 0,00 0,00 0,00

- inne naleznosci 0,8/ 0,00 0,87 0,00

201 I 2017
1. Srodki pieniQzne w kasie 0,0( 0,0(
2. Srodki pieniqzne na rachunkach bankowych 29 003,9( 31 244,32
3. Inne Srodki pieniq2ne

0,0c 0,00
Inne aKrywa ptenlQzne

0.0c 0,00

29 003,9€ 31 244,32



- Fundusz statutowy

Stru ktura fund uszu statutowego
Stan na poczqtek okresu

Zwiekszenia, wiynr z tytulu:

--

2018 2017

2 50tl,0c 2 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,0(

0,00 0,0c
Zmniejszenia, w tym z tytulu:

0,0( 0,0C

0,0c 0,0c

0,00 0,0c

0,00 0,00
Stan na koniec okresu

2 500,00 2 500,00

Nota 8
Zysk (strata) z lat ubieglych

Nota 9
Powiqzania skladnik6w pasyw6w w bilansie

2018 2017
Zysk (strata) z lat ubieglych na poczqtek okresu 64 976,97 22 696,70

Zysk z lat ubieglych na poczqtek okresu 64 976,9i 22 696,70
- zmiany przyjQtych zasad (polityki) rachunkowo5ci

- korekty blqd6w
0,00 0,00

0,00 0,00
Zysk z lat ubieglych na poczqtek okresu, po korektach
a) zwiQkszenie (z tytulu)

64 976,97 22 696,7(

0,00 42 280,2 |

0,00 42 280,2i
0,0c 0,0c

36 445,34 0,0c

36 445,34 0,00

0,00 0,0q

64 976,97
Zysk z lat ubiegtych na koniec okresu 28 531,63

_:: (Polityki) rachunkowo6ci

- korekty blQd6w

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0( 0,00
Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu, po korektach
a) zwiQkszenie (z iytulu)

b) zmniejszenie (z tytulu)

-

Strata z lat ubieglych na koniec okresu

0,0t 0,00

0,0c 0,00

0,0c 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,0c

0,00 0,0c

0,00 0,0c
Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu 28 531,63 64 976,97

Wyszczeg6lnienie 2018 2017
1. Zobowiqzania

ffi
-' z tytulu po2yczek i kredyt6w

8,26 327,87

0,0( 0,00

0,0c 0,00
wanosctowycn

0,0c 0,00
- z tytulu innych zobowiEzah finansowych

-. 2 tytu{u zobowiqzafi wekslowych
0,0c 0,00

0,00 0,00
- Inne

0,00 0,0(
b) krdtkoterminowe

@ 8,26 327,8i

0,00 0,0(
- z tytulu emisji dlu2nych papier6w warloSciowych 0.tl( 0,0c
- z iytulu innych zobowiqzari finansowych

0,0c 0,0c
- z tytulu zobowiqzari wekslowych

0,00 0,00
lyluru oosraw I ustug o oKreste wymagalnosct:

- do 12 miesigcy
8,26 327,87

o,,ao 327,87



Powiqzania skladnik6w

Nota 10
spos6b vr4rdatkowania Srodk6w pochodzqcych z wptat 1 % podatku od os6b fizycznych

spozqdzono .. ..............F-d.anSK................. oniu
(m iejscowoSc)

...Q4,9..9,? 0.L _e-.....

(data)

(nazwisko i imie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiqg rachunkowych)

v

(podpisy czlonk6w Zarzqdu)

Szota; KsiggowoSi-
ystyna Wr6blewska-

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Michajlow

Date I Data:2019-
03-31 00:52

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Dominika
Serafin-Zawadzka

Date lData:2019-
03-31 00:07

Signed by /
Podpisano przez:

Maciej LukaszPazera

Date lData:2019-03-
2I 17:51

F 
Fundacia Rozwoiu Integracii Spolecznei AKCES

anta w bilansie z
Wyszczeg6lnienie

- powy2ej 12 miesiQcy

- inne

20't8 2017

0,00 0,00

0,00 0,0(

Wyszczeg6lnienie 20't8 2017
- koszt utzymania konta bankowego

- obsluga ksiqgowa portalu OPP
'120,00 2,00

1 000,00 615.00
-organizacjaimprezd|aos6bniepelnosprawnychinte|ektua|nie(integracy@

500,00 20 135,03
- materialy promujEce aktylvnoSC os6b niepelnosprawych intelektualnie 12 80Cr,0t 0,00

0,0( 0,0c

c|,0c 0,00

0,0c 0,00

0,0c 0,00

0,00 0,00

20 752,03
RAZEM

14 420,00


