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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012

Sporządzone zgodnie ze wzorem i na podstawie:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.), art. 23 ust. 1 - 2b, 7 i 8
oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z 
działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 434) 

DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Nazwa organizacji
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"

Adres siedziby i dane kontaktowe
Kraj  POLSKA
Województwo  MAŁOPOLSKIE
Powiat  MIASTO NOWY SĄCZ
Gmina  NOWY SĄCZ
Ulica  WINCENTEGO POLA
Nr domu  66a
Miejscowość  NOWY SĄCZ
Kod pocztowy  33-300
Poczta  NOWY SĄCZ
Nr telefonu  18 541 77 30
Nr faxu  18 541 70 31
E-mail  fundacja@wspinka.org
Strona WWW  wspinka.org

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
17 czerwca 2009r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
30 października 2009r.

Numer REGON
120951484

Numer KRS
0000331588

Skład organu zarządzającego organizacji
MATEUSZ PARADOWSKI - PREZES ZARZĄDU
JAN PARADOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
KRYSTIAN BUCZAK - CZŁONEK ZARZĄDU

Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
PAWEŁ FLOREK - PRZEWODNICZĄCY RADY
JAROSŁAW PAŁYS - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
BEATA IWANOW - SEKRETARZ RADY 



 
 

 

  

 

 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Cele statutowe organizacji

 
 

Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju wspinaczki sportowej, skałkowej i górskiej.
Promowanie wspinaczki jako zdrowego i rozwojowego stylu życia.
Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych wykorzystujących wychowawcze i rozwojowe aspekty 
wspinaczki.
Kultywowanie i promowanie kultury, tradycji i historii wspinania w Polsce.
Wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju kultury fizycznej w zakresie wspinaczki.
Popieranie i prowadzenie działań zmierzających do budowy i utrzymania obiektów służących wspinaczce oraz osobom 
uprawiającym wspinaczkę.
Pozyskanie terenów służących lub mogących służyć uprawianiu wspinaczki oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.
Realizowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Realizowanie zadań z zakresy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Realizowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Realizowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Realizowanie zadań z zakresu nauki oraz oświaty i wychowania.
Realizowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
Realizowanie zadań z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
Realizowanie zadań z zakresu działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych.
Realizowanie zadań z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeń
Realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Sposób realizacji celów statutowych organizacji
Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do powstawania nowych dróg wspinaczkowych oraz poprawy 
bezpieczeństwa na już istniejących drogach, szczególnie służących wspinaczce rodzinnej.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do budowy i rozwoju infrastruktury terenów wspinaczkowych.
Wspieranie oraz finansowanie organizacji zrzeszających osoby uprawiające wspinaczkę.
Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, edukacyjnych i sportowych związanych ze 
wspinaczką (imprez, konkursów, szkoleń, festiwali, zawodów sportowych itp.).
Prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej i medialnej związanej z realizacją celów Fundacji.
Pozyskanie nieruchomości służących realizacji celów Fundacji.
Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami w kraju i zagranicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele.
Finansowanie i prowadzenie badań naukowych związanych z realizacją celów Fundacji.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do powstawania nowych szlaków turystycznych oraz poprawy 
bezpieczeństwa na już istniejących szlakach.
Popieranie i finansowanie inicjatyw zmierzających do budowy i rozwoju infrastruktury turystycznej.
Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i edukacyjnych związanych z turystyką (imprez, 
konkursów, szkoleń, festiwali itp.).
Prowadzenie szkoleń oraz działań edukacyjnych zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz 
rozwoju wolontariatu.
Popieranie, finansowanie i realizowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi wolnej kultury i przestrzeni publicznej.

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
Wspieranie i rozwój kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Promocja i organizacja wolontariatu

OPIS DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wykonanie 152 nowych szlaków (dróg) wspinaczkowych i renowacja 52 już istniejących
Zainstalowanie 1108 stałych punktów asekuracyjnych
Wykonanie 93 przewodników wspinaczkowych (tzw. skałoplanów) w wersji elektronicznej
Kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia swobodnego dostępu do terenów wspinaczkowych, będących 
własnością prywatną i skarbu państwa
Uzyskanie tytułu prawnego w postaci użyczenia części działki nr 430/4 obr. 13 w Krakowie, na której usytuowane są 
ściany skalne nieczynnego Kamieniołomu pod św. Benedyktem, w celu zagospodarowania na cele wspinaczkowe 
Nawiązanie oraz kontynuowanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami (Stowarzyszenie OSM Polska, 
Fundacja  KSK, Małopolski Instytut Kultury, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, RDOŚ w 
Krakowie, OSP Będkowice, Urząd Gminy Wielka Wieś, Klub Wysokogórski Kraków)
Udział w akcji sprzątania Doliny Będkowskiej, zorganizowanej we współpracy z Gminą Wielka Wieś i OSP Będkowice
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu instalacji puktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego
Cały kraj (z przewagą województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego) 

 

 

 

 
 

Opis głównych działań podjętych przez organizację



 

   

  

Wydawanie broszur, ulotek i map związanych ze wspinaczką   Kod PKD:  58.11.Z
Prowadzenie portali internetowych o tematyce turystycznej i wspinaczkowej   Kod PKD:  63.12.Z
Tworzenie i przetwarzanie baz danych związanych z turystyką i wspinaczką    Kod PKD:  63.11.Z
Działalność wysokościowa - instalatorska (tworzenie dróg wspinaczkowych)    Kod PKD:  43.99.Z
Prowadzenie szkoleń   Kod PKD:  43.99.Z

  

 

Liczba odbiorców działań organizacji
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ODBIORCÓW DZIAŁAŃ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

 
 

Osoby fizyczne  30.000 OSÓB
Osoby prawne   BRAK DANYCH

  

PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 
OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
ORGANIZACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

 

 
Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Cały kraj (z przewagą województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego) 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO
I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

 
 

Organizacja NIE prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego
Organizacja NIE prowadziła działalności gospodarczej

INFORMACJA O PRZYCHODACH ORGANIZACJI

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem 
(zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności gospodarczej
Przychody z działalności finansowej
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ze źródeł publicznych ogółem: 

Ze źródeł prywatnych ogółem:

Z innych źródeł

Informacja o źródłach przychodów organizacji 

w tym: 
ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
ze środków budżetu państwa
ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
z dotacji z funduszy celowych  

w tym: 
ze składek członkowskich
z darowizn od osób fizycznych
z darowizn od osób prawnych
z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
ze spadków, zapisów
z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)
z nawiązek sądowych
ze świadczeń pieniężnych  

17.907,26 zł
22.838,10 zł
47.000,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
13.700,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

104.861,27 zł

101.445,36 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3.400,90 zł
87.745,36 zł

13.700,00 zł

15,01 zł



WYNIK DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

 Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
Wynik działalności gospodarczej

w tym: 
koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce,
podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, 
amortyzacja
koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
pozostałe koszty ogółem: 

105.846,49 zł
0,00 zł
0,00 zł

1.911,24 zł

0,00 zł
605,20 zł

INFORMACJE O SPOSOBIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z 1% PODATKU 
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych... 
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem....................

2.859,30 zł

6.260,20 zł

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania

Zainstalowanie nowych punktów asekuracyjnych
Zakupienie wyposażenia (programy "Rodzinna WSPINKA" i "Teren WSPINKA") 

3.274,45 zł
2.985,75 zł

Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja 
pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku 
dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

Programy "Nowa WSPINKA" i "Bezpieczna WSPINKA" 3.274,45 zł
2.439,00 zł
546,75 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 

KOSZTY
OGÓŁEM:

W TYM: 
WYSOKOŚĆ
KOSZTÓW

FINANSOWANA
Z 1% PODATKU
DOCHODOWEGO

OD OSÓB
FIZYCZNYCH

6.260,20 zł108.362,93 zł

6.260,20 zł
0,00 zł

-

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Organizacja korzystała z następujących zwolnień
z opłaty skarbowej
z podatku od nieruchomości

Organizacja NIE korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226)

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności 
lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

użyczenie

Program "Teren WSPINKA" 
Program "Rodzinna WSPINKA" 



  

 
PERSONEL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM

w tym: 
członkowie organizacji.................................................................................
pracownicy organizacji................................................................................
osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.......................
członkowie organu zarządzającego...............................................................
inne osoby..................................................................................................

WYNAGRODZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy..................0 OSÓB
Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty............................................................................0 ETATÓW
Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej............................................................................................................6 OSÓB

PRACOWNICY ORAZ OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA PODSTAWIE UMOWY 
CYWILNOPRAWNEJ

WOLONTARIAT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.............TAK
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji 
przez okres krótszy niż 30 dni.....................................................................................0 OSÓB
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji 
przez okres dłuższy niż 30 dni.....................................................................................26 OSÓB 

0 OSÓB
0 OSÓB
5 OSOBY
2 OSOBY
19 OSÓB

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
      57.962,00 zł

w tym: 
z tytułu umów o pracę                   0,00 zł
z tytułów umów cywilnoprawnych   57.962,00 zł

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego
      57.962,00 zł

w tym: 
w związku z prowadzoną działalnością odpłatna pożytku publicznego       0,00 zł
w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatna pożytku publicznego   57.962,00 zł

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji
      0,00 zł

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
      1.652,08 zł

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne
      0,00 zł

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
      381,50 zł



  

 
INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
      4.416,67 zł

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne
      0,00 zł

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
      2.400,00 zł

Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
      Łączny czas nieodpłatnej pracy członków Zarządu - 1.008 godzin
      Wydatki wynikające z działaności statutowej sfinansowane ze środków prywatnych członków Zarządu
      (koszty transportu i koszty biurowe) - 4.560,00 zł
      

Organizacja NIE udzielała pożyczek pieniężnych

  

 
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM

Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
    NAZWA ZADANIA                                                                                                             KWOTA

Rozwój i upowszechnianie turystyki w dolinie będkowskiej poprzez renowację istniejących i 
wykonanie nowych szlaków wspinaczkowych oraz wykonanie prezentującego ich przebieg e-
przewodnika    ......................................................................................................................
Stworzenie nowych i renowacja istniejących szlaków wspinaczkowych oraz wykonanie 
prezentujących ich przebieg e-przewodników    .......................................................................
Opracowanie i wykonanie internetowego przewodnika turystycznego „WSPINKA na Dolnym 
Śląsku”    ..............................................................................................................................
Jura markowym produktem turystyki aktywnej i specjalistycznej    ............................................ 

5.000,00 zł

12.000,00 zł

20.000,00 zł
10.000,00 zł

 Organizacja realizowała zadanie zlecone przez organy administracji rządowej

  

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym organizacja NIE realizowała zamówień publicznych

Organizacja NIE posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółek 
lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Organizacja NIE nie jest fundatorem fundacji

Informacja na temat realizowanego zadania i kwoty dotacji otrzymanej na jego realizację
    NAZWA ZADANIA                                                                                                             KWOTA

Program specjalistycznych i innowacyjnych szkoleń dla wolontariuszy Fundacji WSPINKA    ........ 22.838,10 zł

 



Informacje o kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Organizacja NIE przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

Dodatkowe informacje

SPORZĄDZIŁ:
Mateusz Paradowski - Prezes Zarządu

7 maja 2013 roku w Nowym Sączu

PIECZĘĆ ORGANIZACJI

Lp. Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia
kontroli

Stan realizacji projektu (zadania publicznego), 
efektywności, rzetelności i jakości jego wykonania,
prawidłowości wykorzystania środków z dotacji z 
budżetu Gminy Wielka Wieś, prowadzenia przez 

beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w 
zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu 

Gminy Wielka Wieś.

1. Wójt Gminy Wielka Wieś 24.08.2012r.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE (forma uproszczona)
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Bilans
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137, poz. 1539)

Aktywa trwałeA
AKTYWA

Wartości niematerialne
i prawne

01.01.2012 31.12.2012

0,000,00

0,00
PASYWA

Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długookresowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

Aktywa obrotoweB

A0,00
I

II

III

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto
za rok obrotowy

1. Nadwyżka przychodów nad 
   kosztami (wielkość dodatnia)

2. Nadwyżka kosztów nad 
   przychodami (wielkość ujemna)

B Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania I

II

III

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

Należności
krótkoterminowe

Inwestycje
krótkoterminowe

1. Środki pieniężne

2. Pozostałe aktywa finansowe

I

II

C Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

1. Kredyty i pożyczki

2. Inne zobowiązania

3. Fundusze specjalne

III

IV

1. Rozliczenia międzyokresowe
   przychodów

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe

Suma pasywówSuma aktywów

10 597,28

1 033,72

7 082,00

-3 501,66

3 993,89

526,37 2 546,62

0,00 7 016,94

0,00 0,00

0,00 0,00

23,75 7 016,94

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23,75 0,00

23,75 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 7 016,94

0,00 0,00

0,00 7 016,94

0,00

3 580,34

1 033,72

10 597,28

01.01.2012 31.12.2012

-3 501,66

10 597,28

3 467,52

3 467,52

3 993,89

3 970,14
7 082,00

-3 111,86

-3 111,86

3 993,89

Rachunek wyników
sporządzony za okres od 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 
(DZ. U. 137, poz. 1539)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
DANE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
01.01.2012r. - 31.12.2012r.

A

B

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutemI

II Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych

Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)C
D

E
F
G

Koszty administracyjne
1

2

3

4

5

6

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe

H
I

J

K

Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne:
I

II

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna

Wynik finansowy ogółem (I+J)

1

2

3

Nowa WSPINKA
Bezpieczna WSPINKA

Teren WSPINKA

104 846,26

104 846,26

- 3 501,66

105 846,49

-1 000,23
1 911,24

0,00
50,00
15,01
555,20

- 3 501,66
0,00

0,00

1 389,91
22,16
471,67
0,00
0,00
27,50

0,00
0,00

1 272,19
515,01

4

Pozostałe 100 949,51

242,99

5

Rodzinna WSPINKA

2 866,79



Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Ewidencja księgowa prowadzona była zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie 
prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003r. Nr 11, poz. 117).
Raport finansowy obejmuje okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według:
I. Wycena udziałów w innych jednostkach oraz innych inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych prowadzona jest 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
II. Wycena inwestycji krótkoterminowych prowadzona jest według ceny nabycia lub rynkowej zależnie od tego, która 
z nich jest niższa.
III. Wycena rzeczowych składników aktywów obrotowych - materiałów i towarów prowadzona jest w cenach:
 a) zakupu,
 b) w przypadku nieodpłatnie otrzymanego – cena sprzedaży takiego samego lub  podobnego materiału lub towaru.
• Dozwolone jest wprowadzenie możliwości zwiększenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia o koszty obsługi 
zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie aktywów oraz uwzględnienie związanych z nim różnic kursowych (art. 28 
ust 4).
• Ustala się wycenę rozchodu rzeczowych składników obrotowych według metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze 
wyszło).
• Rzeczowe składniki aktywów - produkty nie zakończone wycenia się na poziomie kosztów wytworzenia.
• Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, w tym budowlanej, liczone są proporcjonalnie do stopnia jej 
zaawansowania z udziałem kosztów poniesionych od dnia zwarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych 
kosztach wykonania usługi.
• Ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzajów na kontach zespołu „4" i równocześnie według typów 
działalności na kontach zespołu „5".
Przychody z działalności statutowej pochodziły z darowizn wpłaconych na konto Fundacji przez ofiarodawców 
prywatnych i firmy, z darowizn rzeczowych, ze źródeł publicznych w związku z realizacją zadań zleconych przez 
organy jednostek samorządu terytorialnego oraz pochodziły z przekazanego odpisu 1% podatku za 2011 rok.
Przychody finansowe stanowią odsetki bankowe.
Koszty związane z realizacja zadań statutowych stanowią koszty realizowanych zadań publicznych i operacji objętej 
wsparciem ze środków UE w ramach PROW 2007-2013, realizowanych programów: „Nowa WSPINKA”, „Bezpieczna 
WSPINKA”, „Rodzinna WSPINKA” i "Teren WSPINKA" oraz rozliczenie wyniku finansowego (straty) za rok 2011.
Koszty administracyjne stanowiły: artykuły biurowe, opłaty sądowe, opłaty bankowe, opłata za domenę internetową i 
usługi obce.
Koszty finansowe stanowiły odsetki od pożyczki obrotowej w związku z realizacją operacji refinansowanej ze środków 
UE w ramach PROW 2007-2013.
Pozostałe koszty stanowiła opłata za wydanie karty płatniczej do rachunku bankowego.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych stanowią materiały do realizacji zadań statutowych w ramach programów 
"Nowa WSPINKA”, „Bezpieczna WSPINKA”, „Rodzinna WSPINKA” i „Teren WSPINKA”.
Aktywa obrotowe - środki pieniężne w kwocie 1.033,72 zł
Wynik finansowy (strata) za rok 2012r. w wysokości -3.501,66 zł (słownie złotych: minus trzy tysiące pięćset jeden 
66/100).
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w tym rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. 

KRS: 0000331588, NIP: 7343380796, REGON: 120951484

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
ul. Wincentego Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz

Raport finansowy Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
na dzień 31.12.2012r.


