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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK 

Okres objęty sprawozdaniem: od 01-01-2018 do 31-12-2018. Sprawozdanie zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. 

 Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość  na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 24 

września 1994 roku o rachunkowości oraz  Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad 

rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 

działalności gospodarczej (Dz.U 2001 r. Nr 137, poz. 1539). 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 

obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętej polityki rachunkowości. 

Przyjęte zasady rachunkowości  stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania 

operacji gospodarczych. 

1. Wykazana w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi 

metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane następująco: 

 aktywa finansowe – wg cen nabycia, 

 aktywa pieniężne – wg wartości nominalnej,  

na dzień bilansowy : 

 aktywa finansowe wycenione są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest 

niższa, 

 środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenione są wg wartości nominalnej. 

Fundusze własne ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień 

bilansowy.  

2. Widoczne w bilansie aktywa to środki pieniężne: gotówki w kasie – zł 293,68 zł  

i na rachunku bankowym – zł 7 057,97 zł , razem  7 350,81 zł. W pasywach występuje dodatni 

wynik finansowy w wysokości 4 554,98 zł i fundusz statutowy w wysokości 2649,09 zł razem 

pasywa 7 350,81 zł . 

 

3. Przychody z działalności statutowej w wysokości 60 826,92 zł stanowiły: 

 

a) przychody z działalności nieodpłatnej – 25 999,42 zł, w tym: 

 dotacja  Powiatu Radzyńskiego – 7 999,42 zł 

 dotacje od osób fizycznych – 10 300,00 zł 

 dotacje od osób prawnych – 7 700,00 zł  

b) przychody z działalności statutowej odpłatnej – 26 065,00 zł 

c) przychody statutowe - składki członkowskie – 640,00 zł 

d) przychody z darowizn 1%  od podatku PIT – 7 422,70 zł 

e) pozostałe przychody operacyjne, otrzymane darowizny rzeczowe – 699,80 zł 

 

4. Poniesiono ogółem koszty w wysokości  56 271,94 zł obejmowały: 
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a) koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 20 875,72 zł, w tym: 

 Organizacja XXI Zjazdu Rodziny Szkol im. Jana Pawła II – 15 106,38 zł 

 organizacja dnia matematyki – 985,28 zł 

 Konkurs Przedsiębiorczy Gimnazjalista – 1 577,00 zł 

 warsztaty muzyczne dla młodzieży – 1 277,00 zł 

 konkurs plastyczny znaczek pielgrzymkowy – 200,99 zł 

 spotkanie szkół partnerskich – 210,00 zł 

 nadwyżka kosztów nad przychodami roku ubiegłego – 1 519,07 zł 

b) koszty działalności statutowej odpłatnej – 26 065,00 zł 

 Organizacja XXI Zjazdu Rodziny Szkol im. Jana Pawła II – 26 065,00 zł 

c) koszty sfinansowane dotacją Powiatu Radzyńskiego – 7 999,42 zł, w tym: 

 artykuły spożywcze – 1 399,42 zł 

 materiały biurowe – 100,00 zł 

 noclegi – 300,00 zł 

 usługi transportowe – 3 600,00 zł 

 baner reklamowy – 2 600,00 zł 

d) koszty zarządu i administracji – 1 331,80 zł, w tym: 

 materiały biurowe – 88,60 zł 

 usługi bankowe – 505,20 zł 

 usługi księgowe – 738,00 zł 

 

5. Zysk za  rok obrotowy w wysokości 4 4554,98 zł może decyzja zarządu zwiększyć fundusz 

statutowy. 
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                                                                                                  (Podpisy członków Zarządu) 


