Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP w 2017r.
Pełna nazwa: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych
Siedziba: ul. Iwaszkiewicza 15 09-500 Gostynin
Data wpisu KRS: 10.03.2003r.
Nr. KRS: 0000153188
REGON: 611396924
Zarząd: Jolanta Balcerzak, Anita Stachowska/Aleksandra Del Chierico, Krystyna Kobucińska
Cele działalności statutowej Akademii:
1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w tym rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i
młodzieży.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
4. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań rekreacyjnych i sportowych.
5. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Akademii.
6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w tym sportów ekstremalnych.
8. Rozwój turystyki, krajoznawstwa.
9. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności kulturalnej i
artystycznej.
11. Działalność naukowa, naukowo techniczna i oświatowa
12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
15. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej, osobom wykluczonym społecznie oraz wyrównywania szans tych rodzin, osób.
16. Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
17. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
18. Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
19. Działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
20. Prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynność).
21. Promocja i organizacja wolontariatu.
22. Realizacja innych – nie wymienionych powyżej - rodzajów przedsięwzięć, mających na celu
działania na rzecz dzieci i młodzieży.
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W roku 2017 w ramach swej nieodpłatnej działalności statutowej Akademia Inicjatyw
Młodzieżowych” podjęła następujące inicjatywy.
Z początkiem roku 2017 zostaliśmy poinformowani o rezultatach akcji charytatywnej "W
rytmie walki. Tirem po wózek". Zakupione zostały dwa wózki jeden do codziennego użytku drugi
typu schodołaz dla chorej dziewczynki Amelii Del Chierico. Amelka od kilku lat choruje na bardzo
rzadką chorobę neurodegradacyjną a z początkiem roku 2016 jej stan znacznie się pogorszył z tego
powodu potrzebowała nowego wózka który umożliwi jej przemieszczanie się, ze względu na to że
dziewczynka z rodzina mieszka na trzecim piętrze bloku mieszkalnego potrzebny był także
schodołaz. Dzięki naszej akcji udało się zebrać pieniążki które bardzo pomogły. Prezes Akademii
Jolanta Balcerzak odwiedziła Amelkę w domu i miała możliwość zobaczyć uśmiechu dziewczynki
w nowym wygodnym wózku.
W dalszym ciągu odbywały się próby do spektaklu "Krok do Kwadratu" przygotowując sie
do występów w Żychlinie i Kutnie. Występ w Żychlinie odbył się w połowie lutego 2017 roku
gdzie obejrzeli nas uczniowie Żychlińskich szkół. W Kutnie zagraliśmy na początku marca 2017
roku, ale juz wcześniej odbywały się próby na deskach tamtejszego Domu Kultury. W Kutnie
wystawiliśmy sztukę trzy razy z czego dwa razy do szkół w Kutnie i raz dla społeczności lokalnej.
W trakcie ferii zimowych grupa młodzieży, działająca wcześniej w projekcie "Przystanek
Równość" po raz pierwszy odwiedziła Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, gdzie zaprosił nas
Giovanny Castellanos - reżyser teatru. Zwiedzili cały Teatr, wzięli również udział w warsztatach o
ruchu scenicznym i improwizacji z reżyserem Tomaszem Valldal-Czarneckim oraz z aktorem
Cezarym Ilczyna, który opowiadał im o pracy z tekstem. Obejrzeli też dwa spektakle "Tango"
reżyserii Bartosza Zaczykiewicza oraz "Boeing, boeing" w reżyserii Giovannyego Castellanosa a
po spektaklu udało nam sie spotkać z aktorami biorącymi w nich udział.
W trakcie ferii zimowych zorganizowane zostały półkolonie taneczne, gdzie tym razem nasi
tancerze tańczyli w rękawicach bokserskich, zakończeniem półkolonii było nagranie teledysku z
poznaną choreografią.
W lutym urodziny obchodziła Prezes Akademii Jolanta Balcerzak, z tej okazji główny trzon
młodzieży z Akademii przygotował dla niej niespodziankę, wręczając jej własnoręcznie uszyte
tulipany oraz wielki tort. W tym miesiącu dzieci z Akademii spotkały się aby wspólnie
przygotowywać faworki na tłusty czwartek. Co więcej tego miesiąca nasi aktorzy ze spektaklu
"Krok do Kwadratu" zostali zaproszeni do Radia Eska w Płocku aby udzielić wywiadu na temat
spektaklu.
W kwietniu 2017 roku młodzież jeszcze raz udała się do Teatru w Olsztynie, tym razem
warsztaty przeprowadził z nimi sam Giovanny Castellanos, bezpośrednio po obejrzeniu jego
kolejnego spektaklu pt. "Rewolucja zwierząt" opowiadał im też o tym jak wyglądały próby z
zespołem aktorskim, skąd wziął się pomysł itd. Obejrzeliśmy też spektakl muzyczny pt "Przystanek
życie", będący jednocześnie dyplomem studentów. Rozmawiali ze studentami jak to jest studiować
aktorstwo i o perspektywach po ich zakończeniu. Wracając z Olsztyna udali sie jeszcze do Studio
Buffo w Warszawie na musical "Romeo i Julia" by od razu zobaczyć różnicę między spektaklem
muzycznym a musicalem.
Z końcem maja i początkiem czerwca 2017 roku braliśmy udział w organizacji Dnia
Dziecka dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Całość podzielona była na dwa dni, każdego
dnia na terenie szkoły zostało zbudowane miasteczko z atrakcjami dla dzieci takimi jak: ścianka
wspinaczkowa, pole do paintballu, strzelanie z łuku, kula zorba, tory przeszkód, walki gladiatorów,
zapasy sumo, slack-line. Zostaliśmy też zaproszeni do zorganizowania kilku atrakcji w trakcie Dnia
Dziecka organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie gdzie przedstawiliśmy
walki sumo oraz kulę zorbę.
W czerwcu 2017 roku odbyła się kolejna edycja akcji charytatywnej "W rytmie wali. 12 ton
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dla Ani" tym razem lokalna społeczność mogła pomóc Ani Ługowskiej, ciągnąc 12 tonowy autobus
ulicami Piastowa. Akcja ta odbyła sie w trakcie Pikniku "Piastów dla Ani". Dziewczynka choruje na
zespół hipowentylacji pochodzenia centralnego. Pieniążki zbierane pod czas całego wydarzenia
zostaną przekazane na operację, która ma uwolnić Anię od respiratora. w miesiącu grudniu
dostaliśmy zaproszenie od organizatorów na koncert podsumowujący całą zbiórkę, który odbędzie
sie 11 stycznia 2018 roku.
W 2017 roku Akademia po raz kolejny przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu
Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność z Programu Równać Szanse. Konkurs
składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap to przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego,
drugim etapem było napisanie projektu. Po przejściu diagnozy w miesiącu kwietniu odbyło się
szkolenie dla koordynatorów projektu z pisania projektów. Z Akademii na szkolenie pojechała
Prezes Jolanta Balcerzak, została też koordynatorem tego projektu. Do drugiego etapu
zakwalifikowało się 61 organizacji, Komisja Ekspertów wybrała do dofinansowania 24 prace w tym
nasz projekt pt. "Przystanek Równość Jazda! Czysta Forma" projekt jest kontynuacją
poprzedniego projektu "Przystanek Równość" realizowanego również z programu Równać Szanse.
Tym razem głównym tematem projektu jest rozwój młodych ludzi marzących o zostaniu w
przyszłości aktorami, piosenkarzami, tancerzami. W lipcu spotkała się nowa grupa młodych
zdolnych i ambitnych ludzi. Zaczęli promować swój projekt pozyskując kolejnych rówieśników. Od
lipca do grudnia 2017 roku uczestniczyli już w wielu warsztatach z gwiazdami m.in: Giovanny'm
Castellanos'em - reżyserem Teatru w Olsztynie, Joanną Teślą - wieloletnią aktorką i tancerką Studio
Buffo oraz choreografką której choreografie wielokrotnie stanęły na podium Mistrzostw Świata w
Tańcu. Odwiedziła nasz również Barbara Kałużna- aktorka telewizyjna, teatralna oraz lektorka
podkładająca swój głos do wielu znanych bajek pojawiających się na wielkich ekranach. W grudniu
2017 roku odbył się wyjazd do teatru w Olsztynie, gdzie uczestnicy wyjazdu brali udział w
warsztatach z profesjonalnymi aktorami z Teatru Jaracza - Pawłem Parczewskim i Aleksandrą
Kolan, poszukując inspiracji obejrzeli również dwa spektakle - "Noc Helvera" reżyserii
Giovannyego Castellanosa z którym mieli przyjemność współpracować na warsztatach, po
spektaklu opowiedział im szczegóły powstawania spektaklu, jak pracowali i przygotowywali sie
aktorzy oraz jak powstawała scenografia. Drugi spektakl "Faza Delta" to dyplom studentów
uczących się w studium aktorskim działającym przy teatrze, bezpośrednio po spektaklu udało nam
sie z nimi porozmawiać i zrobić zdjęcia. Z końcem roku odwiedzili nas copywriter Dariusz
Paprocki, pomagał nam tworzyć teksty, zwracał uwagę na odpowiednie dobieranie tekstów do
promowania naszych działań oraz jak pracować z tekstem. Razem z nim gościliśmy Annę Fride
Skurczyńską – producenta autopromocji TV Puls pokazała nam jak bawić sie materiałem
filmowym oraz jak go tworzyć.
W czerwcu 2017 r. Akademia podjęła współpracę z Miejskim Centrum Kultury, owocem
tego porozumienia miał stać się spektakl profilaktyczny "Drugs Files"(Akta Nałóg).
Przygotowania do tego spektaklu ruszyły w czerwcu. W ten projekt zaangażowała się grupa
spektaklowa działająca przy Akademii oraz uczestnicy projektu "Przystanek Równość Jazda!
Czysta Forma" jak i uczestnicy sekcji działających w MCK i jego pracownicy. Zaangażowali się
również lokalni muzycy Maciej Milczarek - kompozytor , Waldemar Pilichowicz - gitara i Marcin
Osmolak - perkusja, którzy pod przewodnictwem Macieja Milczarka na potrzeby spektaklu
stworzyli zespół który stworzył cała muzykę która pojawia się w spektaklu. Na historię pokazaną w
sztuce mieli wpływ dzieci i młodzież, czyli nasi aktorzy. Specjalnie aby lepiej zrozumieć historię
aktorzy spotykali się z osobami które kiedyś borykały sie z uzależnieniem od narkotyków. Opiekę
artystyczną objął nas Giovanny Castellanos reżyser Teatru w Olsztynie, a choreografie
przygotowała Joanna Teśla. W budowę scenografii i tworzenie kostiumów zaangażowali się przede
wszystkim rodzice naszych aktorów. Prace nad spektaklem trwały od czerwca do listopada. W
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październiku tuż przed premierą na nasz spektakl zapraszał słynny aktor, osoba dubbingujaca wiele
animacji - Jarosław Boberek. W listopadzie odbyła sie premiera spektaklu na której gościliśmy
wielu gości m.in.: Burmistrza Miasta Gostynina oraz zaprzyjaźnioną nam Panią Magdalenę
Modrzejewska-Rzeźnicka Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, która zaprosiła nas i naszą
produkcję na deski ŻDK. Poza premierą spektaklu zagraliśmy go jeszcze trzy razy dla szkół z
terenu Gminy Gostynin i jeden raz dla środowiska lokalnego. Spektakl obejrzało ok. 2000 osób.
W tym miesiącu Akademia zaangażowała sie również w organizację Dnia Dziecka dla
Szkoły Podstawowej nr.3 w Gostyninie poprzez stworzenie miasteczka pełnego atrakcji na terenie
szkoły. Wzięliśmy udział także w Dniu Dziecka organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w
Gostyninie, tym razem tworząc swoje stanowisko z atrakcjami dla dzieci i młodzieży takimi jak:
walki sumo i kula zorba.
W okresie wakacyjnym tj. lipiec i sierpień 2017 roku Akademia realizowała program
"Półkolonie letnie - HAPIS", celem tego programu było zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu miasta Gostynina w formie półkolonii. W ramach program zorganizowane
zostały trzy turnusy - artystyczny, sportowy i artystyczny. W trakcie turnusu artystycznego dzieci
brały udział w warsztatach teatralnych i później odgrywały improwizowane scenki w przestrzeni
miejskiej. Tworzyli również rozmaite bransoletki, łapacze snów, ramki na zdjęcia, wianki itp. Z
drugiej strony uczestnicy turnusu sportowego, rozwijali swoje umiejętności motoryczne poprzez
zajęcia Krav Maga, ćwiczenia w wodzie, gry terenowe. Uczyli się współdziałania w grupie poprzez
gry zespołowe. Tematem przewodnim obu rodzajów turnusów, było stworzenie swojej własnej
wioski Titonii, uczestnicy tworzyli swoje miasteczka zaczynając od projektów, przez budowę
domków, po wykończenia ozdobami. A wszystko stworzyli własnymi rękoma z niewielką pomocą
zaangażowanych instruktorów. W swoje wiosce posługiwali się również specjalnie wymyślonym
językiem, przestrzegali specjalnego prawa tam panującego i tworzyli własne obrzędy i tradycje.
Całość fabuły była zintegrowana z programem profilaktycznym, w każdym tygodniu półkolonii
uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzonych przez Panią psycholog Julie Gałczyńską, która
opowiadała im o szkodliwości działania substancji psychoaktywnych. Projekt ten był finansowany
przez Urząd Miasta Gostynina.
W okresie od lipca do września 2017r. Zrealizowaliśmy program "Lato w Mieście", którego
celem było promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez używek oraz organizacja czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży z gostynińskich blokowisk. Cel ten został osiągnięty poprzez
organizację trzech dużych imprez profilaktycznych. Każda impreza to stworzone przez
wolontariuszy i instruktorów z Akademii miasteczka z atrakcjami, w każdym z tych miasteczek
były stanowiska takie jak:
• 8 metrowa ściana wspinaczkowa,
• arena do gier paintballowych,
• arena do gier łuczniczych,
• tory przeszkód,
• kula zorba,
• miejsce świata przebieranek.
Jednak najważniejszym stanowiskiem całego przedsięwzięcia było miejsce spotkań z Panią
psycholog Julią Gałczyńską. Prowadziła ona interaktywne warsztaty z przybyłymi osobami, na
temat uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy. Spotkania te były przepustką
do wzięcia udziału w atrakcjach miasteczka, przez ankietę prowadzoną przez Panią psycholog w
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trakcie trzech takich imprez przeszło ok. 500 osób, które dzięki warsztatom zwiększyły swoją
wiedze na temat substancji szkodliwych. Program ten był finansowany przez Urząd Miasta
Gostynina.
W lipcu współpracowaliśmy z klubem żeglarskim HALS, dzięki czemu zostały
zorganizowane półkolonie żeglarskie dla dzieci. W trakcie których, dzieciaki uczyły się prac
bosmańskich oraz uczyły się pływać na żaglówce typu Optymist. Zajęcia odbywały się nad
Jeziorem Białym.
W sierpniu 2017r. zostały zorganizowane również półkolonie taneczne, prowadzone przez
Joannę Teśle - wieloletnią aktorkę i tancerkę Studio Buffo oraz choreografką której choreografie
wielokrotnie stanęły na podium Mistrzostw Świata w Tańcu. Pod czas tych półkolonii uczestnicy
przez 5 dni poznawali nową choreografię, rozciągali swoje ciało i poznawali coraz to nowsze figury
akrobatyczne. Rezultatem tych zajęć było nagranie teledysku z nowa choreografią na deskach
MCK, a każdy uczestnik otrzymał na zakończenie płytę z nagranym teledyskiem i przygotowaniami
do nagrań.
Pod koniec sierpnia dla wszystkich osób które wzięły udział w projekcie "Krok do
kwadratu" oraz dla biorących udział w 'Drugs Files"(Akta Nałóg), zostały zorganizowane 5 dniowe
warsztaty artystyczne "Graciarnia Ulicznej Magii" między innymi z choreograf Joanną Teślą,
reżyserem Giovanny'm Castellanos'em i aktorką - wokalistką Agnieszką Castellanos - Pawlak.
Warsztaty miały na celu zwiększyć umiejętności teatralne, aktorskie i wokalne wszystkich
uczestników.
W sierpniu grupa przyjaciół z Akademii wraz z pezeskami Zarządu AIM wybrali się na
tygodniową wycieczkę do Czeskiej Pragi. Poza zwiedzaniem malowniczych zakątków tego miasta,
postanowili pokazać, mieszkańcom i innym odwiedzającym, swoje talenty. Tym razem na warsztat
wzięli kilka wcześniej poznanych choreografii. Zwiedzali więc Pragę z jeżdżącym głośnikiem, do
którego muzyki co jakiś czas tańczyli.
W okresie od czerwca do listopada 2017 roku zrealizowaliśmy projekt w szkołach
podstawowych i wygaszających gimnazjach pt. "Instytut Zdrowia i Bezpieczeństwa" . Program był
skierowany zarówno do uczniów szkół oraz jej pracowników. Miał on na celu zwiększenie
świadomości szkodliwego działania substancji psychoaktywnych na nasze serce. Program powstał z
myślą o defibrylatorach które właśnie pojawiły się w naszym mieście. Pierwszym etapem był rajd
profilaktyczny, klasy poszczególnych szkół przemieszczały się szlakiem który wyznaczały miejsca
przechowywania defibrylatorów. W przestrzeni miejskiej mieli za zadanie odgadnąć dwa z pięciu
miejsc, natomiast pozostałe trzy musieli dokładnie opisać. Na całej trasie czekał na nich szereg
zadań związanych z profilaktyką. Kolejnym etapem były warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i
obsługi AED. dzieci miały możliwość przećwiczyć działanie defibrylatora, na takim samym
sprzęcie ćwiczebnym. Ostatni etap to pojawienie się szczególnego gościa Marka Dąbrowskiego czynnego ratownika medycznego, wykładowcy akademickiego. Nasz gość prowadził prelekcje z
wszystkimi oddziałami szkół podstawowych i wygaszających gimnazjów na temat "Środki
odurzające zagrożeniem dla naszego serducha". Dawał on świadectwo o szkodliwym działaniu
środków psychoaktywnych na nasze serce, podając przykłady związane bezpośrednio z pracą
ratownika medycznego. Pan Marek odbywał również szkolenie z pracownikami szkół, m.in.:
pokazując im działanie defibrylatora i poprawnie wykonywane RKO. Program był finansowany z
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środków Urzędu Miasta Gostynina.
We wrześniu członkowie naszego stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu z zakresu
nowoczesnych technologii, organizowanego przez program Równać Szanse.
W październiku Akademia we współpracy z firmą FitLuck, zorganizowała zabawę
Halloween'ową. Uczestnicy imprezy mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach na najlepszy
kostium, a wszyscy razem poznawali nowa upiorną choreografię.
W grudniu 2017 roku poprzez walne zgromadzenie członków Akademii nastąpiły zmiany w
Zarządzie stowarzyszenia. Zmiany dotyczyły zmiany składu Zarządu z :
1. Jolanta Balcerzak - prezes
2. Anita Stachowska - wiceprezes
3. Krystyna Kobucińska - członek zarządu - skarbnik
Na:
1. Jolanta Balcerzak - prezes
2. Aleksandra Del Chierico - wiceprezes
3. Krystyna Kobucińska - członek zarządu - skarbnik
W grudniu została zorganizowana Wigilia Akademii, gdzie pojawili się podopieczni
Akademii ze swoimi rodzicami, instruktorzy stowarzyszenia oraz nasi wychowankowie z dawnych
lat. Całe wydarzenie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze. Każdy przygotował cos na stół
wigilijny, grupa teatralna przygotowała krótkie etiudy świąteczne. A podopieczni wymienili się
drobnymi upominkami. Całość zakończyła się oglądaniem filmu i wspólny nocowaniem na sali
FitLuck.
Grudzień to również miesiąc reaktywacji nieodpłatnej sekcji DROSS, czyli najstarszej
części Akademii. Zbiórki odbywały się w weekendy w godzinach popołudniowych. Jest to grupa
przeznaczona dla młodzieży od 13 lat zainteresowanej militarystyką i survivalem.
W 2017r. nasza ekipa cały czas dbała o bazę, dbając zarówno tereny zielone jak i o porządek
w magazynach ze sprzętem.
W roku 2017 w ramach swej odpłatnej działalności statutowej Akademia Inicjatyw
Młodzieżowych podjęła następujące inicjatywy.
W sierpniu w ramach akcji letnich zostały zorganizowane warsztaty przygodowe
"Robomotion" dla dzieci. Są to warsztaty fabularne, każdego dnia dzieci poznają innego robota,
każdy z nich uczy ich czegoś innego. Nasze roboty zajmują się wspinaczką, pływaniem,
survivalem, pierwszą pomocą, samoobroną Krav Maga, wyobraźnią i kreowaniem świata.

6

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Akademia nie prowadzi działalności gospodarczej. Wg. KRS: podmiot nie wpisany do rejestru
przedsiębiorców.
A. Przychody z działalności statutowej
160 748,40
I. Statki brutto określone statutem
1 615,00
II. Inne przychody określone statutem
159 133, 40
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
118 690,00
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
27 600,00
3 Pozostałe przychody określone statutem
12 843,40
B. Koszty realizacji zadań statutowych
146 060, 10
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 117 292, 44
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego
28 767, 66
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
14 688,30
D. Koszty administracyjne
16 604,16
1 Zużycie materiałów i energii
4 200,00
2 Usługi obce
7 559,46
3 Podatki i opłaty
961,70
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 083,60
5 Amortyzacja
2 164,80
6 Pozostałe
634,60
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
10,90
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)
91,62
G. Przychody finansowe
0,04
H. Koszty finansowe
102,84
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
-2 099,38
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkoć dodatnia)
23 364,51

DAROWIZNA z 1 % podatku 6 343,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
Stowarzyszenie zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych, jest uprawnione do zwolnienia od
podatku od uzyskiwanych przychodów. Składa roczne zeznanie o wysokości osiągniętego
przychodu, zwolnionego z tego podatku (CIT-8)
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