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PRZYCHODY OGÓŁEM:    81.514,63 zł 

w tym:  
 Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego    36.995,90 
 W tym: Przychody z wpłat 1 % podatku doch. od os. fiz.   32.995,90 

Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z MOPS   4.000,00 
  
 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  42.122,59 
 W tym: Przychody z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku  27.486,67 

czyli: Nauka języka obcego    4.686,00 
 wpłaty na semestry UTW  12.176,67 

zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej – lżejszej       794,00 
wpłaty wpisowego na U.T.W.      850,00 
wycieczki    8.980,00 

 i inne: Dotacje z Urzędu Miasta i MOPS  13.740,00 
 Przychód z tyt. RMP – dot. dotacji na zakup ŚT z 2016 r.        895,92 
 
 Przychody z pozostałej działalności statutowej 2.140,00    
 W tym: przychody z wpłat dobrowolnych od os.fiz.    2.140,00 
  
 Pozostałe przychody operacyjne           4,00  
 Przychody finansowe        252,14

     
 
 
 
KOSZTY OGÓŁEM: 60.364,28 zł 
 
w tym:  
 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  14.454,30 

Darowizny przekazane na cele statutowe pokryte z 1% podatku   7.900,30 
 Usługi obce pokryte z wpłat 1% podatku   6.450,00 
 Opłaty bankowe pokryte z wpłat 1 % podatku      104,00 
 
 Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego     37.387,07 
 W tym: koszty pokryte  z otrzymanych dotacji 13.740,00 
 z Urzędu Miasta i MOPS (m. in. zakup wyposażenia, usł.obce) 
 Amortyzacja pokryta z dotacji na zakup ŚT  z 2016 r.       895,92 
 I inne niż w.w.: 
 Zużycie materiałów        594,08 
 Usługi obce 14.839,24 
 Wynagrodzenia   6.078,20 
 Ubezpieczenia społeczne      370,19 
 Amortyzacja pokryta ze środków własnych na zakup ŚT  z 2016 r.       224,04 

Pozostałe koszty rodzajowe      645,40 
 



 Koszty ogólnego zarządu  8.510,38 
Zużycie materiałów     1.387,88 
Usługi. księgowe    6.772,50 

 Podatki i opłaty       350,00 
 
 
 Pozostałe koszty operacyjne         12,53

     
  
WYNIK: 21.150,35 zł 
 
 
 
 
 

Na 31.12.2018 r. stan kasy w Fundacji wyniósł 491,05 zł.  
 
Środki pieniężne na rachunkach na dzień 31.12.2018 r. to łącznie 85.594,88 zł, na które 
składają się: 

 Konto 1% z podatku mBank         13.379,06 zł 
 Konto pomocnicze Fundacji mBank      72.215,82 zł 

 
Łączny stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 31.12.2018 r.     86.085,93 zł
  
 
Fundacja w 2018 r. uzyskała odsetki od lokowanych środków w lokatach w wysokości 249,14 
zł.  
 
Fundusz udziałowy Fundacji wynosi 1.000,00 zł. 
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