
Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia "Szukam Drogi" w Chojnicach za rok 2012

według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2001r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1593).

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  

za rok 2012

Sprawozdanie  finansowe  Stowarzyszenia "Szukam Drogi",  organizacji  pozarządowej  prowadzącej  działalność 
pożytku publicznego, z siedzibą w  Środowiskowym Domu Samopomocy, przy ul. Gdańska 18, 89-600 Chojnice obejmuje 
okres od  01.01. - 31.12.2012r.

Stowarzyszenie  „Szukam  Drogi”  na  dzień  31.12.2012r.  liczyło  63  członków.  W  minionym  roku  w  poczet 
członków Stowarzyszenia przyjęto 4 osoby, zaś z ewidencji skreślono również 4 osoby w tym:
- 3 osoby z powodu śmierci p. Józefa Wielewskiego, p. Elżbietę Gierszewską oraz p. Halinę Horbę, - 1 osobę z powodu 
nieopłacania składek.
Kwota, która wpłynęła do kasy stowarzyszenia z tytułu płatności składek członkowskich w 2012 r. wyniosła 3.835,00 zł. 
Skarbnik  stowarzyszenia  wysyłał  pisemne  prośby  do  2  członków  o  uregulowanie  płatności  zaległych  składek 
członkowskich, na dzień 31 grudnia 2012r. tylko jedna osoba nie wywiązała się z tego  obowiązku i została skreślona z 
listy członków.
Można zatem stwierdzić, że ściągalność składek jest systematyczna i wzorowa.

Na dzień 31.12.2011 r.:

1. Łączna kwota przychodów Stowarzyszenia ogółem  - 49.894,24  zł
    w tym:

Przychody z roku poprzedniego 25.479,94

Składki członkowskie  3.835,00

Darowizny 6.691,33

Przychody z "1% podatku 6.524,50

Przychody ze zbiórek publicznych 205,00.

Przychody  z dotacji (Urząd Miasta Chojnice - projekt "Sport pomostem dla Was 
i dla Nas") 

5.000,00

Przychody – wpisowe na organizację Mistrzostw Pomorza w piłce nożnej dla 
Środowiskowych Domów Samopomocy "Strzelam gole 2012" 

1.200,00

Przychody finansowe 958,47

RAZEM: 49.894,24

 2. Koszty Stowarzyszenia ogółem  -   12.492,02zł
    w tym: 
Koszty biurowe 622,22

Koszty – usługi bankowe 100,44

Koszty statutowe – organizacja spotkań 990,23

Koszty statutowe – Projekt "Sport pomostem dla Was i dla Nas" 9.399,73

Koszty stautowe – artykuły dla uczestników zajęć 110,00.

Koszty promocja i reklama 750,30.

Koszty usługi księgowe 307,50.

Koszty podróży służbowych  211,60.

RAZEM:  12.492,02

3.Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  - 



środki te nie zostały wydane, pozostawiono je na lokacie.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.  - 37.470,32 zł
    w tym:

− środki pieniężne w kasie (pogotowie kasowe)  -  0,01 
− środki pieniężne na rachunku bankowym  -         3.470,31

nr 45 8146 0003 0000 0568 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Chojnicach 89-600, ul. Kościuszki 23
− środki pieniężne na lokacie bankowej  -   34.000,00

(w tym:
31.000,00 zł na 4-miesięcznej lokacie samoodnawialnej z oprocentowaniem 4,0%
3.000,00  zł na  1-miesięcznej lokacie samoodnawialnej z oprocentowaniem 2,30%).

 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Szukam Drogi” 

nr ....... w dniu 12.03.2013 r.,  bilans został zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Szukam 

Drogi” nr ......  w dniu 12.03.2013 r.

Osoba sporządzająca:   Zarząd Stowarzyszenia:


