
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prowadzonej księgi 

rachunkowej prezentującej aktualny obraz sytuacji majątkowo-finansowej 

stowarzyszenia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz 

prawo o stowarzyszeniach. 

Zawiera dane finansowe za  2018 rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 stycznia 

2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku. Wprowadzono Elektroniczny System 

Zarządzania Dokumentami księgowymi, który usprawnił pracę biura, przyśpieszył 

obieg faktur i wniosków. Stowarzyszenie nie zalega z opłacaniem należności z tytułu 

zobowiązań podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

Stowarzyszenie może pozyskiwać środki z następujących źródeł:  

1) Darowizn od osób fizycznych i firm 

2) Zbiórek publicznych i kwest, sprzedaży znaczków 

3) 1 procenta odpisów podatku 

4) Innych zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem 

 

Chciałbym przedstawić strukturę przychodów za ubiegły rok 

Część I 

Składki członkowskie 293,40 

Darowizny 52715,83 

pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 83/100 

Część II Dotacje  

Dotacje 32190,99 

trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 99/100 

Część III Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 

Przychody z 1% odpisów za rok pod. 2017 1436258,93 

jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych  

Część IV Pozostałe przychody 

Pozostałe przychody statutowe 47.757,39 

Wpłaty na Maraton Pobiednicki 5.570,00 

Znaczki cegiełki 6.311,40 

Odpłatna działalność BTS Salamandra wyjazdy 98.730,00 

Odsetki bankowe zarachowane 1.321,67 

Inne przychody finansowe 1.575,71 

 

 

 



Chciałbym przedstawić strukturę kosztów za ubiegły rok 

 

Część I – Koszty działalności statutowej 

Nagrody dla szkół 25.792,34 

Stypendia dla uczniów 26.750,00 

Dofinansowanie szkół i KS 28.560,50 

Pozostałe koszty statutowe 7.496,00 

Wypłaty dla beneficjentów 1% 1.116.897,24 

Granty 49.100,79 

Obozy i zimowiska 89.272,45 

Akcja pomóż dziecku 1.750,24 

Maraton Pobiednicki 4.924,69 

 

Część II – Koszty administracyjne 

Amortyzacja środków trwałych 7.032,12 

Energia elektryczna 2.767,30 

Materiały biurowe 4.300,80 

Środki czystości 3.456,90 

Publikacje fachowe 7.963,64 

Zakup wyposażenia 25.619,20 

Opłaty bankowe i podatkowe 4.644,83 

Telefon, internet, TV 11.930,70 

Czynsz, wynajem biur 40.176,16 

Usługi pocztowe i kurierskie 3.346,42 

Usługi przewozowe 9.202,50 

Usługi remontowe, naprawy, konserwacje 79.310,34 

Usługi  informatyczne  15.567,72 

Pozostałe usługi obce 30.150,38 

Podatki i opłaty 6.595,01 

Wynagrodzenia i narzuty (ZUS i PDOF) 201.294,43 

Pozostałe koszty 8.244,24 

Reklama w celu pozyskania nowych wpłat 1%  36.556,52 

 

 

Saldo rachunków bankowych na dzień 31.1.2018 r. łącznie: 274.389,50 zł 

 

W celu zmniejszenia  zagrożenie kontynuowania działalności. Stowarzyszenie 

powinno poszerzyć zapisy statutowe o możliwość pozyskiwania nowych źródeł 

finansowania. 

 


