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13. Opiˇ glównych zdˇneú prˇ{lycb

2010

95

(br.k bozpolrudúicb skütków fiˇˇˇmrJch)

spnwozdmia ffˇmsowego a
Zar{iddzdie spˇżwozddiż z

212010
3D0t0
14.Oph gló*úycb zdrneú prˇvnycb nˇj{cycn ˇkutki firˇDlowe
ˇ. Unowa z di. 0l 8Nˇˇia 2010ponidzy (fajowF Cńlrm Bezpiecalstwa
Rrchu Drogowegoa OlodkˇÄn Sżoˇenia ZarodowegoATMA Sp. z o.o.
z siedzibqw WdsaüÄ ln. Wyki 732, 0l-318 \r,l44a NˇP 522-26-66-162
w sltaüe ws!,tlqsoi@ji

s@i@iów ˇa rck 2010.

Zasaˇtżmowá x1*olujÄ dvojaKesoˇodzájuskutkifnúsose:
- üqze siaz tosiami oˇeúiacji
- sl!ˇNi żnjdlopr4chodós z rytu]üor6aÚ*ji *ditrió$.

15. tnfom.cjˇ ˇˇ teú.t prwˇdanej dziˇlˇhoíci smpodar%j wÄdlügvpiˇü do
rejdtn pze&kbiorców l<mjdcso Réj$rn S4d@Äo.
Pftddiot dzialˇltu3ci:
Pozosralelozższkolˇe fomy tsztalceniasdzie indziej ˇie skldyfikowee
Pl<D85.59B
- Pomstaladzialolˇoóó*?damicz (58.19Z)
- Dzia&lnosżsponagaj4ca *aslawieie pudsiaüm artFtymycn - PKD
90.422
- FoiEdnictwo w spzedżrt Äaü i niejsa ˇa cele rÄklmowe * bediach
.lrdiowdych 73.128
PoˇˇÄdniclwo w spżedat ca!
w loeslalych nediach- 71. 12D

i

úiejsca ú

Odpisyúhqd Zd4du w zál4czeniü

16. Odpily ucbwˇl zˇrż{dü * dhcmiu
17, Infomˇcja o wysokoíciüzyrkˇˇych przy.bodów.
426.510,22
zl
6.200,00,

Pˇzvchodzv dzialalnokieo$oddclme Du chodvoEˇac!iˇe

?rzr(hod)

fimowe

od

slúu

ircdków

ienieavch m rachunlrch

416.3,!5.6z0l

t7

13.

Itrforb,cjr o pohˇqioˇycb koetacb,

12.532,75
t08.623,77
74800

|| r.658,06
UbeeieczÄnia
soolecńei ime Snadczeoa

68.953,63
t8.590,55

Pozoraieko\ˇ) operacyJne

2,0021

4J4,068,85z|
19, wyˇik liraˇˇoEl - 2,r?6,?s
20, Koszh dˇrlrrfoicˇ stˇtülo$eˇˇ so3
12.5t2,75

98.r66,51
r 66 5 8 , ó l

Czrúz i urluqibiumre
rFqrodzeˇü,
bep. spolÄˇÄ i iˇˇÄ

109.48

58.t51,71

66644,21

15.121,28
Oplˇty sżdoweˇ noiˇˇˇˇlúe

RˇZEM

7t35,97
t00,00

17.061,66
0

228,6tˇ,89

r86,863,41

2l P
Przycbodywedllg rcdzˇju
OPP
Prz} cbodr z. spzedai'
Wlrik z pozostˇlÄj dziˇldnoóci opÄn yjnej i
dzialalˇoóci lDusovej
ˇro.yguje {artoíé
D@cbodówzc aDnżdˇt/
Wprrcowˇˇy w 2009r z$k
Dˇrowiar picˇieiˇe otBnˇre

425.017,t
2
I6I,18

r.501,r0
6.200,00

Wypracowˇry biÄż4.y zysk z dzˇalˇlboˇ.i
go4odˇrcrej r 2010r, /pzżˇreory ˇˇ cÄlÄOPP/
úrrżycbody ze 8DzÄd,żJ + wFik korygüjtcy
spredrż - kosty dzúlˇhoˇci sospo&r*j)

t8

22, RozliecniÄdziˇlˇlnolci
stˇtutorc

PIˇZ1CIIODY
wyDm.owˇnv ask z bietˇcei dziˇlˇlˇoˇci 2010r,
WvDncoaˇtrr^sk22009 ˇ,

(osztY
Konh a ieˇtrc z reˇltacia zadˇá stˇrtrros ch

t.t0l,t0
6200.00
249.480,t9

2 2 8 . 68
r 2' r
18.500,55

24e.201,44
sˇodkˇdo { r konstˇtriˇ r roku2011

2.276,75

Inlomacja o rysokoiˇˇ !ryskˇtrych przychodówz nTodrtbrieniÄn ich ,ródeˇ
Fudacja nie rcalizowalaodphtˇychíwisdczeíw ranachdziáldi statütowych.
Otrzynmedeówizót ó.200,00zl
Fudacja lrowadzi dziˇlslnoíó gospodúcz4z kóej w rcliu 2010 uzyskala
pˇzychody
w *1sokoíci426.5I0,22
zl
23, I omacjˇ o pˇocertol]n rosuˇku pzychodu osiagrittcgo z dziˇlˇlnoˇci
do przychoduosi{gnktegoz pozostˇlychtˇódel
- rosmek pżychdd! osiqsniíesoz dzislalnoócdio przychodü
oAólÄn 9?%
{tosu.ck pżychoduosiqgnicreszo pozoralychtódel do pżychoduosólen

305.30
3 5Ct,20

25. Dne o u trudˇioiü i nyˇˇgroilz.ˇiˇch
- Liebˇ ńób z.ttudrioúycb n fundˇcji z podziˇlcn rÄˇllüs
slˇˇo*tˇk ˇ u sTodrtbˇˇdiÄn osób atndˇioˇycn ryhqˇie

Umowanac26 nieokrglony
?úcohik atNftiony w rmacn pnc
inrÄMncyjtrychdo ddż 3l.12.2010
MoM z Powiato$ynUPdem
PmcywNowyn Sqpzu
Rocńe synaercdmie bntlo
Unosá áwˇˇtż ˇż czú okrclloˇy od
2010-11-01
do20l1-03-31
z
pftdhżÄnia
mozliwoiiq
Rocde slmgrcdhie bˇuro
$]nioslo 1.500z,l
Fudacja nie ztrudnia m mowQ o pmce ostb dreˇzoweycl

$rhchie

w

kwotˇ ryˇrsmdzeí q?hcotrych pże ruˇd.cjt z poˇlziˇlÄú ˇˇ
*ynˇgrcdrdiˇ, n.grody, preEic i ilnc 6wˇdseˇir z wyodr?bˇimi.m cˇloÉci
tych qf.grodz.ú osóbafudnioˇych nThqˇiÄ w dziˇlˇtúolci gospodˇM.j
Lt@

ˇ) hqˇ kwotˇ ˇTˇˇgodzei - I I 1.658,06zl
üno*T o dzi.lo i bonorˇrˇˇ. 40.611,82
zl brüno
unor;ˇTo pnc?: ?t.044,24d brufto
b) slmgroˇlzeriˇ o!ób atrudrionycü
gospod.tú1 - 66.649,2z1t

e dˇ{tku

z dzidˇlˇoˇcil

zl
c) v ni{zkü z dzi.l.ˇnosciq 3tˇtntowr lr@iÄ: 58.153.73

WysotoS{ rccacgo

lub

pnec&tnÄg!

niciˇcú.eo

wyˇˇerodzÄˇiˇ

wyplúcuogo l4miÄ czloˇkob zˇz{dü ˇ imych orgˇˇów fuˇdˇcji ore cobon
gospodˇnza z podzialeú ú
dzˇlˇlnoíci{
tiemj{cIm
wyl{eˇie
vyúˇCˇodeˇiˇ, !ˇercdY' PrcniÄ i iˇˇÄ

2A

wt!zc2żgólhˇˇnicraroq Ákt

53.,100.0021

CzlonkowieRady kajoweeo Ceˇrˇm BezpieczeírwaRuchu DrogosÄeoˇie
pobierajq'ynaeˇodzeń.
Nie pˇzyznmo zadntch lEńii

i nasród

Fundmjt nic udziÄlˇlˇ r,ozyeekpierˇÉˇy.h
-

Wydatki na aynˇgrodzcnˇˇ z tvtulu unóˇy zleceria nie dollczy
Kwory ubkovare nˇ rachüˇkˇch bˇrko$y.h 2ż *skˇzˇtri.n bˇˇku: Muhi
Baˇh k$o!a39.292.39
21.
Fund,cja nˇeˇˇbylˇ ,adnychobˇigˇcjii żkcji
FundMjˇ niÄ ˇˇbyla żadˇychnieruchonolci.
Fúrdˇcja ˇˇc mbyla ímdkó* tNˇtych.
wrrtoSci ˇkr'ryós i zoboryˇazˇilündˇcji üjtry.h wÄvl,icirych
sprrwozdˇˇˇˇch dlˇ cclón latystysnycb
- żllrya truale 9.590.23z1
-aklysd obrctowe 100.476,0S
zl
.tapital$tasny 40.00021
- zobosiqzaniai rcreńry ˇa zóbóRiÄoia

70.0ó6.3I ż

26.Dzˇrldnoié zlccoˇapne podnioty pˇrts$ ore i sˇúor4dowe
W endˇiu 2010 rcku nDdacja Falizowala mo$c zawm 2 Minˇtetst$Än
Innstrnküry, lrórj pzednioten bylo iwiadczenie uslüe prcńocyjrych podczas
irpezy dlż dzieci ..8ezpicczbi
e - Chcesie2yż! Modanaodblaski"
27,Inrom,ˇjd

o

rozliczeˇiach lüdacji

z

ryrub .ˇ{r{cy.h zobosiqzaú
podatkowych! r l*że r sprˇ{ie skladˇnych dÄklancji podˇtkos1.h.
Fúdejg rczlicza sie z III Lru?dm Skúbowyń R waszwie pży ul. LindlÄya 14

z t]tulu podalku dochodoqego od osób fizycmych. Na dzieú spˇawozdúia
ˇundacja ma zoboiriazhia kˇó1*otemiˇo$e z qfth
spoiemychi imych swiadczeó
nakwoˇl I] ?19,32zl.

2l

podatków, ubezpieczcó

krórÄgo doty.zy spnrozdˇrie

28.w ok$ie,

ˇie pzepˇwrdzoˇo

r ˇuúda.jˇ

Pzedlozlne spEwzdanie dotyczy dzialalnoˇci Fúdacji w ˇoku 20t0. Fúdrjá
doíüadczenie ord naü4zsż końúkry zdiezá

nlkorzystujqc dotychcaow

mzwÜaó swoj4 dzialaldo3é. w 2011 ˇoku planujemy konˇruowae pBs@
- CHCE slE ZYól ż lakzÄ elizoué
nove p@dsiqwiqciż
"BEZPIECZNIE
Jesteiny p@toh4| że @ze dziáleia pzrniosq dalsre {ynime skulkj dla
popˇa*l bezpieczer<lwa
nadrogrh.I qzgledlirj+ pos)64 Mosi.il uppejmie
o pżyjacie spˇasozdanid.
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