
Fundacja	  Salony	  
NIP:	  9291834328,	  KRS:	  0000376581	  

	  
Informacja	  finansowa	  z	  działalności	  –	  stan	  na	  31	  grudnia	  2013	  

	  
I. Informacja	  o	  wysokości	  uzyskanych	  przychodów:	  
1. Razem	  przychody:	  173719,59	  zł	  

a. Darowizny	  od	  osób	  fizycznych:	  7000,00 zł	  
b. Darowizny	  od	  osób	  prawnych:	  0,00 zł	  
c. Środki	  ze	  źródeł	  publicznych:	  130779,90 zł	  
d. Przychody	  z	  działalności	  odpłatnej	  statutowej:	  35939,69 zł	  
e. Przychody	  z	  działalności	  gospodarczej:	  0,00	  zł	  

 
II. Informacja	  o	  poniesionych	  kosztach:	  
1. Koszty	  poniesione	  na	  realizację	  działań	  statutowych:	  147777,08 zł	  
2. Koszty	  działalności	  statutowej	  odpłatnej:	  161,25 zł	  
3. Koszty	  administracyjne:	  31062,49 zł	  
4. Koszty	  prowadzenia	  działalności	  gospodarczej:	  	  0,00 zł	  

	  
III. Wynik	  finansowy	  ogółem:	  	  -‐4885,07	  zł	  

	  
IV. Uchwały	  zarządu:	  

a. Uchwała	  Zarządu	  nr	  1/2013	  z	  dnia	  	  10.01.2013	  r.	  o	  zatwierdzeniu	  
sprawozdania	  finansowego	  za	  rok	  2012	  

b. Uchwała	  Zarządu	  nr	  2/2013	  z	  dnia	  23.01.2013	  r.	  o	  zmianie	  statutu	  
c. Uchwała	  Zarządu	  nr	  3/2013	  z	  dnia	  23.01.2013	  r.	  o	  powołaniu	  Rady	  Fundacji	  
d. Uchwała	  Zarządu	  nr	  4/2013	  z	  dnia	  24.01.2013	  r.	  o	  przeciwdziałaniu	  

terroryzmowi	  i	  praniu	  brudnych	  pieniędzy	  i	  ustanowieniu	  pełnomocnika	  
	  

V. Dane	  o	  liczbie	  osób	  zatrudnionych:	  
1. Wszystkie	  osoby	  pracowały	  w	  Fundacji	  Salony	  na	  umowę	  o	  dzieło,	  łącznie	  z	  

członkami	  zarządu.	  
2. Łączna	  kwota	  wynagrodzeń:	  74532,00	  zł	  
3. Nie	  udzielono	  żadnych	  pożyczek.	  
4. Nie	  nabyto	  obligacji.	  
5. Nie	  nabyto	  nieruchomości.	  
6. Nabyto	  środki	  trwałe	  

a. Tablet	  Apple	  IPad	  Air	  16GB	  Wifi	  –	  2036,03 zł	  
7. Nie	  nabyto	  aktywów.	  

	  
VI. Dane	  o	  działalności	  zleconej	  Fundacji:	  

1. Akcja	  Zima:	  Artystyczna	  Świetlica	  na	  Fabrycznej	  	  
dotacja:	  Urząd	  Miasta	  Zielona	  Góra,	  dotacja	  w	  kwocie:	  1000,00	  zł	  

2. Otwarte	  pracownie:	  Historia	  Mówiona	  
dotacja:	  Urząd	  Miasta	  Zielona	  Góra,	  dotacja	  w	  kwocie	  2900,00	  zł	  

3.	  Park	  Tysiąclecia.	  Próby,	  szkice,	  scenariusze	  nowej	  przestrzeni	  publicznej	  
a. Urząd	  Miasta	  Zielona	  Góra	  –	  	  dotacja	  w	  kwocie	  17100,00	  zł	  
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b. Ministerstwo	  Kultury	  i	  Dziedzictwa	  Narodowego	  –	  dotacja	  w	  kwocie	  
100000	  zł	  

c. Austriackie	  Forum	  Kultury	  –	  dotacja	  w	  kwocie	  4779,90	  zł	  
3. Spotkanie	  Partnerów„Przestrzeń	  wspólna”	  	  

dotacja:	  Urząd	  Miasta	  Zielona	  Góra,	  	  dotacja	  w	  kwocie	  5000,00 zł 
	  

VII. Fundacja	  Salony	  nie	  zalega	  z	  podatkami	  ani	  składkami	  ZUS.	  Fundacja	  złożyła	  
deklarację	  CIT	  8,	  PIT	  4r	  oraz	  deklarację	  na	  podatek	  od	  nieruchomości.	  

VIII. Fundacja	  Salony	  nie	  jest	  płatnikiem	  VAT	  czynnym.	  
	  
	  


