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K\fIIIOta za popl'l'f'dnl roll KWOUl za b1e~y

Pozyc)a Wyszczegolnienie "'" """"~01.01.JOOI..)1.12-2OOI 0101_~1_1U-

1 2 3 •
A. Przych od y z dziala lnoscl s tatutewe t 94 537 ,00 289185,90
1 Skladki brutto okreslcne slalutem
II tone rz cnoc okresrone sta tutem 94 537 00 28918590, Przychody z dzialalnosci stetutcwej meooptatnej pozytku

ubliczneoo 36 356 90
2 Przychody z oztataincscr statutow ej odptalneJ pozytku

ubncaneo c
3 Pozostale rz chod okreslone statu tem 94 537 00 25282900
B. Koszty rea nzacn zadan sta tut owych 6054913 172495,06
1 Koszty realizaqi aadan slalutowych dZlalaln osCi

meodplatne) poZytku pub licznego 18103,65
2 Koszty reahzaqi zaoan statUlowych (jzlcHalnosd odplatO&J

potytku pub hczneqo

3 Pozostale k reasz a I zscan statUI oh 60 549 13 15439121
C. Wynik fi nansowy na dziatalncrici statutowej IWielkcrit:

dodatnia lub ui emna ) lAoS) 3398787 116690,84
D. Koszty adm ln lstracyjne 31 209 42 45279,51, zuz ce ma teriat6w i eoe ,; 10331 62 609558
2 U, t cece 7 4 13 34 11 433 94
3 Podatki i 0 et 115500 14200

• Wynagrodzenla oraz ubezpeczema spoleczne I inne
swladczenla 7 498 00 20100 00

5 Amo za a
6 Pozostale 4811 46 7 507 99
E. Pozost;ll e pl'7yChody (nie wymi enione w POZyC I A I G) 14126,91
F.

Poz ostate koszty (nie wymienione w poz. B, 0 I HI 6,65
G. prz ch od finansowe 1777 328317
H. Kosz f1nansowe
I. Wyn ik finansOW)' brutto na calokszla lc; ie dzialalnoscl

(wielkos.C dodatni a lub ujemna ) (C..O+E-F+G-H) 2796,22 88814,76
J . Z ski Isua nad czaine 0,00 0,00
I Z ski nad cza ne • wlelkost dodatma
II Stral nee cza ne - wlelkost u mna
K. Wynik finanso OIem (I+J) 2796,22 88 814,76
I Roznca zwif:kszaJ<l.ca koszty roku nestepneqo (wlelkost

uiPmna i
II. R6znica zwif:kszaJ<l.ca przychody roku nastepreqo

WJelkost dodatnl~l
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Fundacja " Gwlazda Nadz'el~

(nazwa jedncstki)

BILANS

na dZlerl 31.122009

REGO N 240842144
(nurner statystyczny)
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AKTYWA Stan na _.,

PASYWA Stan na

1 2 z ltk roku konl l}(; roku 1 2 lek rok u konll}(; roku
A .. a trwalt 0,00 0,00 A Funduszt wlaslle 3 846,22 92660,9B
I wsrtosc mematenajne i rawne I Fundusz statuto 1050,00 3846,22
II Rzeczowe ak a trwale " Funousz z aktualiza i n

III NaletnoSd Olugoterminowe III
Wymk ~ na nsowy nettoza rok 2796,22 8881 4,76

obro!OWII

,V InweslyCje dlugoterm inowe 1 Nodwytka p<Iyt::ho<lOw nad k"," ami 88814,76
WltllOo~ dOOam..

V
Dlugoterrmnowe roznczerua

2 N.cw,-Zk&kosll Ow n.cl przj<:r>oao',"
medzvokresowe iwie l.o~ Yj¥M'1

B Aktywa o bro towe 64350,56 91147,47 °
ZObowillzanla I rt:zerwy na

60815,44 3746,47
acbowr zanla

I Zapilsy rz~= i1klyw6w I ZO=i¥i1n;vt~goterm lnowe z
obrot LlhJ kred 6w i pozvczek

"
lobQw lqzanla k!"¢tkotermlnowe I 611815,44 3746,47

fundusze sreciaine

" Naleznot~ kr6tkotermlnowe 453,50 594,90 1 '''''' ,
~"

2 Inne zoboW, zania
3 FUndusze s arne

III Inwes e kr6tkoterm inowe 63897,06 91 152.57 III Reze na zoccwr m.
1 rodki ten zne 63897.06 91 152.51 'V Rozhczenia mi resowe 0,00 0,00

2 Pozostale aktywa finansowe 1
Rozhczen'a mil/dzyok resowe

,="""0-
C Kr6lkoterminowe rozllczen ia

311,10 4 659,98 2 rnr e rozliczerua rn'l/dzyokresowe
mi"d:nlokresowe

Suma bllansowa 64661 ,66 96407,45 Suma bllansowa 64661,66 9640745
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1l0llATKOWE Il"FOIUIAC.JE I OIl.lASl"I ENIA

110 S I' IU WOZIlAl"IA FIl"A:>ISOW EI ;O ZA ROK OIIROTOWY

Oil 1I1.1I1.211119R. 110 -' 1.I2.211119 R.

I.

I) Szczcgolowy zakrcs zmtan wanosci g rup rodzajowych srodkow trwalych. wartosc i

nicmatcrialnych i prawnych oraz inwcstycji dlugotcrminowych. zawierajacv stan tych

aktywcw na poczatck roku obrotowcgo. zwie kszcnia i zmnicjszcnia Z tytutu: aktualizacj i

wartosci. nabycia. przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy. a dla rnajatku

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow j 1>1u.6w zmian dotychczasowcj

amortyzacji tub umorzenia:

Fundacja ..Gwiazda Nadziei" na dzi eri 01.0 1.200Qr. posiadala na stanie majatku:

srodki trwale niskocennc. w 100% umorzonc. 0 wartosci: 8087.1 1 zl. W 2009r.

Fundacja nabyla srodki trwalc niskoccnnc. w 100% urnorzone. 0 wartosci 5 454.26zl.

Na dzic n 3 1.12.20091'. wartosc wc h skladnikow majat ku wynosila 13 541.37z1.

Fundacja nie posiadala na stanie majatku wartosci niematcrialnyeh i prawn ych oraz

inwestycji diugotcrmino wych.

2) Wartosc gruntow uzytkowanych wicczyscic:

na dzicn 3 1.12.2009r.. Fundacja nic posiadala gruntow uzytkowanych wieczyscie.

3) Wartosc nie amortyzowanych lub nie umarzanych przcz jcdnostke srodkow trwalych.

uzywanych na podstawie urnow najmu. dzicrzawy i innych umow, w tym r: tytulu umow

lcasingu:

Fundacja •.Gwiazda Nndzici" w dniu 31.12.2009r. korzystala z lokalu uzytkowcgo

micszczacego sit; w Katowicach przy ul. 3 Maja 36 na podstawic umowy najmu

Z Miastem Katow ice z dnia 05.10,2009r.

of) Zobowiuzania wo bec budzetu panstwa lub jcd nostck samorzadu terytori aln cgo z tytulu

uzyskani a prawa wlasnosc i budynkow i budov.. 1i :

Nic wystapily zobowiazania wobec budzet u punstwa lub jed nostek samorzadu

tcrytorialncgu Z tytulu uzyskania prawa wtasnosci budynkow i budowli.

5} Dane 0 stru kturze wlasnosci kapitalu podstawowego cruz liczbie i wartosci nominalnej

subskrybowanych akcj i. w tym uprzywilejowunych:

Struktura wlasnosci kapitalu podstawowego:

Wartosc kapitalu podstawowcgo: 1.050.00 zl.

Zysk z.a rok 20081'. : :2 796.22 zl



6) Stan na poczatck ruku obrotowego. zwickszcnia i wykorzystanic oraz stan koncowy

kapitalow (funduszy) zapasowych i rezcrwowych, 0 ilc jednostka nie sporzadza

zcstawicnia zmian w kapi tale (funduszu) wlasnym :

- Fundacja nic posiada kapi talow (fundu szy) zapasowych i rezcrwowych.

7) Propozycjc co do sposobu podzialu zys ku lub pokrycia straty za rok ohrotowy:

Zysk w kwocie 88 814.76 1'..1 za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r. zostanie

przeznaczony na realizacje celcw stat utowyc h Fundacj i ..Gwiazda Nadzici".

8) Dane 0 stanic rczcrw wediug celu ich utworzcnia na pocza tck roku obrotowcgo.

zwickszcniach. wy korzystan iu, rozwiazaniu i stanic koncowym:

• Fundacja w okresie od 0 1.0 1.2009 do 31.12.2009r nic tworzyla TCZCr\\-.

9) Dane () odpisach aktualizujacych wartosc nalcznosci. zc wskazaniem stanu na poczatek

roku obrotowcgo, zwiekszeniach, wykorzystaniu. rozwiazaniu i stanic na koniec roku

ohrotowcgo:

Fundacja w okrcsic od 01.01.2009 do 31.12.2009r. nrc tworzyla odpisow

uktual izujacych wartosci naleznosci .

10) Podzia! zobowiazan dlugotcrminowych wcdlug !'XlZYCJI bilansu 0 pozostalym od dnia

bilansowcgo. przcwidywanym umowa, okres ie splaty:

- W okrcsie od 01 .01.2009 do 3 1.12.2()()9r.. nic wys tepuja w Fundacji zobowiazania

dlugoterminowc.

II) Wykaz istotn ych pozycji czynnych i bicmych rozliczen micdzyokrcsowych:

- Do czy nnych rozliczcn miedzyokresowy ch zaliczonc zostaly koszty w kwocie 908541'..1.

na ktorc skladaju sic:

Pol isa ubczpicczenia za 20 lOr. 135.00 1.1
l.iccncj a prograrnow antywi rusowych 174,46 1'..1
Domcna intcm etowa 122.00 1'..1
Aktualizacja programu ksiego wego 122.00 1'..1
Aboname nt tc1cfoniczny za styczen 20 W roku 79,30 zl
Oplata za scrwcr strony intcmctowcj 202.82 1'..1
Znaczki poczto we. ksiazka nadawcza 72.961.1

12) Wykaz grup zobowiazan zabczpicczo nych na majutku jcd nostki (ze wskazani em jego

rodzaju):

- Fundacja nie posiada ZOlX)\'.1¥UJ'l zabezpicczonych na majatku.

J3) Zobowiazania warunkowe, w tym rown iez udziclonc przcz jcdnostke gwarancjc

i port..-czenla. takze wekslowe; odrebnie nalezy wykaza c info nnacjc dotyczace gwarancji

i poreczcn wobec jednostek powiazanych:

- Fundacja nie posiada zobowiazan warunkowych.
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