
Fundacja ARTYKUt 25 
uL Krolewicza Kazimierza 2H/5 

70-550 Szczecin 
NIP 851X161155 

REGON 320986789 

Fundacja Artykul 25 
(Nazwa jednostki) 

R E G O N : 320986789 
(Numer statystyczny) 

Rachunek wynikow 

na dzieh 31.12.2013 

Rachunek wynikdw sporzqdzony zgodnie z zaiqcznikiem do rozporza_dzenia Ministra Finansdwz 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) 

Pozycja Wyszczegolnienie 
Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy 

Pozycja Wyszczegolnienie 
2012 2013 

1 2 3 4 
A. Przychody z dziatalnosci statutowej - -
I. Sktadki brutto okreslone statutem 
II. Inne przychody okreslone statutem 
B. Koszty realizacji zadari statutowych 
C. Wynik finansowy na dziatalnosci statutowej (wielkosc dodatnia lub ujemna) (A-B) - -
D. Koszty administracyjne 1 062,00 36,00 
1 Zuzycie materiatow i energii 
2 Ustugi obce 72,00 36,00 
3 Podatki i optaty 
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 
5 Amortyzacja 990,00 
6 Pozostate 
E. Pozostate przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 

F. Pozostate koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 1 177,51 
G . Przychody finansowe 6,37 1,07 
H. Koszty finansowe 
I. Wynik finansowy brutto na caioksztatcie dziatalnosci (wielkosc dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 1 055,63 1 212,44 
J . Zyski i straty nadzwyczajne - -
I. Zyski nadzwyczajne - wielkosc dodatnia 
II. Straty nadzwyczajne - wielkosc ujemna 
K. Wynik finansowy ogotem (l+J) 1 055,63 1 212,44 
I. Roznica zwie_kszajaca koszty roku nastepnego (wielkosc ujemna) 1 214,44 
II. Roznica zwiQkszajaca przychody roku nastepnego (wielkosc dodatnia) 

Data sporzadzenia: Podpis 

MicharKupit 
Cztonek Zarz^di! 

Aleksandra Antonowicz 
Prezes Zarzadu 

Dorota Obalek 
Cztonek Zarzadu 



Fundacja ARTYKUL 25 
ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5 

70-550 Szczecin 
NIP 8514161155 p.. A K I C 

REGON 320986789 D I L M I N O 
Fundacja Artykut 25 
(nazwa jednostki) na dzien 31.12.2013 

Bilans sporzadzony zgodnie z zatqcznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansow z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) 

REGON: 320986789 
(numer statystyczny) 

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 poczatek roku koniec roku 1 2 poczatek roku koniec roku 
A Aktywa trwate - - A Fundusze wtasne 6 312,49 6 277,56 

I Wartosci niematerialne i prawne - - I Fundusz statutowy 7 490,00 7 490,00 

II Rzeczowe aktywa trwate - - II Fundusz z aktualizacji wyceny 

III Naleznosci dtugoterminowe - - III Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 

1 055,63 1 212,44 

IV Inwestycje dtugoterminowe - - 1 Nadwyzka przychodow nad kosztami 
(wielkosc dodatnia) 

V 
DtugotermiPiowe rozliczenia 

miedzyokresowe 
- - 2 Nadwyzka kosztdw nad przychodami 

(wielkosc ujemna) 121,88 

B Aktywa obrotowe 6 312,49 6 277,56 B 
Zobowiazania i rezerwy na 

zobowiazania 
- -

I 
Zapasy rzeczowych aktywow 

obrotowych - - I Zobowiazania dtugoterminowe z 
tytutu kredytow i pozyczek - -

II Zobowiazania krotkoterminowe i - -
II Naleznosci krotkoterminowe 

1 Kredyty i pozyczki 
II Naleznosci krotkoterminowe 2 Inne zobowiazania 

3 Fundusze specjalne 
III Inwestycje krotkoterminowe 6 312,49 6 277,56 III Rezerwy na zobowiazania 
1 Srodki pieniezne 6 312,49 6 277,56 IV Rozliczenia miedzyokresowe - -

2 Pozostate aktywa finansowe 1 Rozliczenia miedzyokresowe 
przychodow 

C 
Krotkoterminowe rozliczenia 

miedzyokresowe 
2 Inne rozliczenia miedzyokresowe 

Suma bilansowa 6 312,49 6 277,56 Suma bilansowa 6 312,49 6 277,56 

Data sporzadzenia 

Michat 
Cztonek Zarzadu 

Podpisy 

Aleksandra Antonowicz 
Prezes Zarza,du 

(\)(OQL Oho) 

Dorot* Obalek 
Cztonek Zarzadu 



Fundacja ARTYKUL 25 
ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5 

70-550 Szczecin 
NIP 8514161155 

REGON 320986789 

Fundacja ArtykUf 25 

Informacja dodatkowa za 2013 r. 

a. Stosowane metody wyceny aktywdw i pasywbw 

Wyszczegoinienie 
Przyjete metody wyceny w zasadach (polityce) 

rachunkowosci 
wynik finansowy ustalony metoda. porownawcza. 

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywow i pasywow - przyczyny i wynik 

Wyszczegblnienie zmiany Przyczyny zmiany 
Kwota wyniku finansowego 
spowodowana zmianami 

0,00 

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujete w ksiegach handlowych 

Wyszczegoinienie zdarzeii Kwota w ztotych 
Nie uwzgle.dniono w 

Wyszczegoinienie zdarzeii Kwota w ztotych Bilansie Rachunku wynikow 

a. Rzeczowe aktywa trwate - srodki trwate 

Nazwa grupy sktadnikow majatku trwatego 
Stan na poczatek roku 
obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 

1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu) 0,00 
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i 
wodnej 0,00 
3. urzadzenia techniczne i maszyny 0,00 
4. srodki transportu 0,00 
5. inne srodki trwate 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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b. Umorzenie srodkow trwatych - amortyzac a 

Nazwa grupy sktadnikow majatku trwatego 
Stan na poczatek roku 
obrotowego Aktualizacja 

Amortyzacja za 
rok Inne zwie_kszenia Zmniejszenie 

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 

Stan na 
poczatek roku 
obrotowego 
(netto) 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(netto) 

1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i 
wodnej 0,00 0,00 0,00 
3. urzadzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 
4. srodki transportu 0,00 0,00 0,00 
5. inne srodki trwate 0,00 0,00 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. Grunty uzytkowane wieczyscie 

Stan na poczatek roku 
obrotowego 

Zmiany w ciggu roku Stan na koniec roku 
obrotowego 

Stan na poczatek roku 
obrotowego Zwie.kszenia Zmniejszenia 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

Powierzchnia m2 0,00 
Wartosc 0,00 

d. Srodki trwate uzywana na podstawie umowy najmu lub dzierzawy 
Stan na poczatek roku 

obrotowego 
Zmiany w ciaciu roku Stan na koniec roku 

obrotowego 
Stan na poczatek roku 

obrotowego Zwiekszenia Zmniejszenia 
Stan na koniec roku 

obrotowego 

1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu) 0,00 
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i 
wodnej 0,00 
3. urzadzenia techniczne i maszyny 0,00 
4. srodki transportu 0,00 
5. inne srodki trwate 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. Wartosci niematerialne I prawne 

Nazwa grupy sktadnikdw majatku trwatego 
Stan na poczatek roku 

obrotowego Przychody Rozchody 
Stan na koniec roku 

obrotowego 
1. Inne wartosci niematerialne i prawne 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 
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f. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych - amortyzacja 

Stan na Stan na koniec 
Stan na poczatek roku roku 

Stan na poczatek roku Amortyzacja za koniec roku obrotowego obrotowego 
Nazwa grupy sktadnikow majatku trwatego obrotowego rok Inne zwie.kszenia Zmniejszenie obrotowego (netto) (netto) 

1. Inne wartoSci niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g. Inwestycje dtugoterminowe 
Stan na poczatek roku 

obrotowego 
Zmiany w ciajju roku Stan na koniec roku 

obrotowego 
Stan na poczatek roku 

obrotowego Zwie.kszenia Zmniejszenia 
Stan na koniec roku 

obrotowego 
1. Nieruchomosci 0,00 
2. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 
3. Dtugoterminowe aktywa finansowe 0,00 
a. udziaty i akcje 0,00 
b. inne papiery wartosciowe 0,00 
c. udzielone pozyczki 0,00 

d. inne dtugoterminowe aktywa finansowe 0,00 

4. Inne dtugoterminowe inwestycje 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 h, Podziat naleznosci wedtug pozycji bilansu o pozostalym na dzieri bilansowy, przewidywanym umowa, okresie sptaty 

Naleznosci z tytutu 

okres wymagalnosci 
Razem 

Naleznosci z tytutu 

do 1 roku powyzej 1 roku Razem 

Naleznosci z tytutu 

stan na 

Naleznosci z tytutu 
poczatek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

poczatek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

poczatek 
roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1. dostaw i ustug 0,00 0,00 
2. podatkow 0,00 0,00 
3. srodkow od ZUS 0,00 0,00 
4. wynagrodzeri 0,00 0,00 
5. dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 
6. innych naleznosci 0,00 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 i, Podziat zobowiazah wedtug pozycji bilansu o pozostatym na dziefi bilansowy, przewidywanym umowa okresie sptaty 
okres wymagalnosci 

do 1 roku powyzej 1 roku Razem 
stan na 

poczatek roku koniec roku poczatek roku koniec roku 
poczatek 

roku koniec roku 
Zobowiazania z tytutu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 

1. kredytow i pozyczek 0,00 0,00 
2. dostaw i ustug 0,00 0,00 
3. podatkow 0,00 0,00 
4. ubezpieczeii spolecznych 0,00 0,00 
5. wynagrodzeh 0,00 0,00 
6. zobowiazah wekslowych 0,00 0,00 
7. innych zobowiazah 0,00 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

j. Rozliczenia miedzyokresowe czynne i bierne 

Tytuty 

stan na 

Tytuty 
poczatek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

LOgolem czynne rozliczenia 
miedzyokresowe kosztow wg tytutow: 0,00 0,00 
a. optacone z gory czynsze z tytutu 
wynajmowania pomieszczeh 
b. optacone z gory prenumeraty czasopism i 
innych publikacji 
c. optacone z gory ubezpieczenia maja^kowe i 
osobowe 
d. inne czynne rozliczenia miedzyokresowe 
kosztow 
2.0g6tem bierne rozliczenia 
miedzyokresowe kosztow wg tytutow: 0,00 0,00 
a. inne bierne rozliczenia miedzyokresowe 
kosztdw 
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k. Rozliczenia miedzyokresowe przychodow 

Tytuty 

stan na 

Tytuty 
poczatek roku 

obrotowego 
koniec roku 
obrotowego 

1 .Rozliczenia miedzyokresowe przychodow 
(wyszczegoinienie wg tytutow) 0,00 0,00 

1. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 
Wyszczegoinienie Rok biezacy Rok ubiegfy 
Zyski nadzwyczajne - losowe 
Zyski nadzwyczajne - pozostate 
Suma 0,00 0,00 
Straty nadzwyczajne - losowe 
Straty nadzwyczajne - pozostate 
Suma 0,00 0,00 

J . Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Wyszczeg6lnienie 
Przecietne 
zatrudnienie w roku 

(z podziatatem na grupy zawodowe) 

Ogotem 0,00 

Wypetniaja.organizacje prowadzace dziatalnosc statutowa.odptatnaJ nieodptatna^pozytku 
publicznego oraz prowadzace tylko dziatalnosc statutowa.odptatna.pozytku publicznego. 
W pozostatych przypadkach wpisac n/d 
K. Informacja o wyptaconych wynagrodzeniach powyzej okreslonego 
w art. 9 ust 1 pkt 2 Ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacic 
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z pozn. zm.) 
Wyszczegoinienie Liczba osob 
Liczba osob, ktore przekroczyty w/w wynagrodzenie 
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3 Informacje o strukturze przychod6w - zr6dta i wysokosc 
a. Przychody z dziatalnosci statutowej 0,00 
Sktadki brutto okreslone statutem 
Przychody z dziatalnosci statutowej 
nieodptatnej pozytku publicznego 0,00 
(wyszczegblnienie) 

Przychody z dziatalnosci statutowej 
odptatnej pozytku publicznego 0,00 
(wyszczegilnienie) 

Pozostate przychody okreslone statutem 0,00 
(wyszczegdlnienie) 

b. Pozostate przychody 0,00 
Przychody ze sprzedazy srodkow trwatych, 
srodk6w trwatych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych 
Przychody z likwidacji srodkow trwaiych 
Inne 

c. Przychody finansowe 1,07 
Cena sprzedazy akcji i udziatow 
Odsetki od lokat, wktadow bankowych 1,07 
Odsetki od pozyczek 
Odsetki od posiadanych papier6w 
wartoSciowych 
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 
Inne przychody finansowe 
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4 a. Informacje o strukturze kosztdw 

Koszty realizacji dziatalnosci statutowej 
nieodplatnej pozytku publicznego 0,00 
Swiadczenia pienieZne: 0,00 
(wyszczegoinienie) 

iwiadczenia niepienieZne: 0,00 
(wyszczegoinienie) 

Koszty realizacji dziatalnosci statutowej 
odptatnej pozytku publicznego 0,00 
iwiadczenia pieniezne: 0,00 
(wyszczegoinienie) 

iwiadczenia niepienieZne: 0,00 
(wyszczegblnienie) 

Pozostate koszty realizacji zadari 
statutowych 0,00 
swiadczenia pienie_zne 0,00 
(wyszczegoinienie) 

swiadczenia niepieniezne 0,00 
(wyszczegoinienie) 

Koszty administracyjne: 36,00 
- zuzycie materiatow i energii 
- ustugi obce 36,00 
- podatki i oplaty 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne 
i inne swiadczenia 
- amortyzacja 
- pozostate koszty 
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b. Pozostate koszty 1 177,51 
wartosc netto sprzedanych srodkow trwatych, 
srodkbw trwatych w budowie oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych 

wartosc netto z likwidacji srodk6w trwatych, 
wartosci niematerialnych i prawnych w wyniku 
zdarzeh mieszczacych sie. w granicach 
ogolnego ryzyka gospodarczego 
Inne 1 177,51 

c. Koszty finansowe 0,00 
Wartosc ewidencyjna sprzedanych udziatow i 
akcji, stanowiacych dtugo i kritkoterminowe 
aktywa finansowe 
Odsetki od kredytow i pozyczek oprocz 
odsetek od kredyt6w inwestycyjnych w okresie 
realizacji inwestycji 

Optacone prowizje od zaciajgnie.tych kredytow, 
oprocz prowizji od kredytow inwestycyjnych 
Zaptacone odsetki za nieterminowa.regulacje. 
zobowiazah 
Odsetki i dodatkowe optaty od srodkow 
trwatych przeje.tych w leasing finansowy 
Inne koszty finansowe 

a. Zrodla zwiekszenia i wykorzystanie funduszu statutowego 

Wyszczegoinienie 
Fundusz 

statutowy aktualizacji wyceny 
1. Stan na poczatek roku obrotowego 
a. zwie.kszenia 0,00 0,00 

z zysku 

b. zmniejszenia 0,00 0,00 
pokrycie straty 

2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00 0,00 



b. Rozliczenie wyniku na dziatalnosci statutowej 

Wynik na dziatalnosci statutowej 0,00 
w tym: 
(wyszczeg6lnienie) 

Zobowiazania zwiazane z dziatalnoscia, statu tow a,: 
stan na 

poczatek roku koniec roku 
Tytuty obrotowego obrotowego 

1. gwarancje 
2. porQCzenia 
3. kaucje i wadia 
4. inne zobowiazania 
Razem 0,00 0,00 


