
Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia "Szukam Drogi" w Chojnicach za rok 2011
według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2001r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1593).

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  

za rok 2011

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. - 31.12.2011r.

Stowarzyszenie „Szukam Drogi” na dzień 31.12.2011r. liczyło 63 członków. W minionym 
roku w poczet członków Stowarzyszenia przyjęto 12 osób, a z ewidencji skreślono 2 osoby tj. 
jedną osobę za nieopłacenie składek członkowskich i p. Gerarda Kałduńskiego z powodu śmierci. 
Kwota, która wpłynęła do kasy stowarzyszenia z tytułu płatności składek członkowskich w 2011 r. 
wyniosła 3.440,00 zł. 
Skarbnik stowarzyszenia wysyłał pisemne prośby do niektórych członków o uregulowanie płatności 
zaległych składek członkowskich, na dzień 31 grudnia 2011r. tylko jedna osoba nie wywiązała się z 
tego  obowiązku. Można zatem stwierdzić, że ściągalność składek jest systematyczna i wzorowa.

Na dzień 31.12.2011 r.:

1. Łączna kwota przychodów Stowarzyszenia ogółem  - 27.455,28 zł
    w tym:
  -  nadwyżka przychodów nad kosztami za rok poprzedzający  - 1.798,40
  -  składki członkowskie -  3.440,00
  -  darowizny  -  12.478,05
  -  przychody z "1% podatku"  - 9.723,60
  -  przychody finansowe  -  15,23

 2. Koszty Stowarzyszenia ogółem  -  1.975, 34 zł
    w tym: 
    - koszty zakupu materiałów biurowych  -  387,14
    - koszty usług bankowych  -  159,45
    - koszty promocji i reklamy  -  480,64
    - koszty podróży służbowych  -  38,24
    - koszty realizacji zadań statutowych  -  909,87     
                
3.Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  - środki te nie zostały wydane, pozostawiono je na rachunku bankowym.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.  -  25.479,94 zł
    w tym:



– środki pieniężne w kasie (pogotowie kasowe)  -  161,03
– środki pieniężne na rachunku bankowym  -  3.318,91

nr 45 8146 0003 0000 0568 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Chojnicach 89-600, 
ul. Kościuszki 23

– środki pieniężne na lokacie bankowej  -  22.000,00  
(w tym: 12.000zł na rocznej lokacie z oprocentowaniem stałym 5,20%, 
5.000zł na  czteromiesięcznej samoodnawialnej lokacie z oprocentowaniem zmiennym 4%, 
5.000zł na  jednomiesięcznej samoodnawialnej lokacie z oprocentowaniem zmiennym 
2,30%).
  

Sprawozdanie  finansowe  zostało  zatwierdzone  Uchwałą  Walnego  Zebrania  Członków 

Stowarzyszenia „Szukam Drogi” nr ....... w dniu 14.03.2011 r.,  bilans został zatwierdzony Uchwałą 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Szukam Drogi” nr ......  w dniu 14.03.2012 r.

Osoba sporządzająca:   Zarząd Stowarzyszenia:


