
Przygotowane na podstawie sprawozdania finansowego oraz danych księgowych za rok 2017. 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 

Składa się z: 

 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, w którym zostały omówione między 

innymi przyjęte zasady rachunkowości dla prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Stowarzyszenia oraz przygotowania tego sprawozdania,  

 Bilansu na dzień 31.12.2017 z wymienionymi aktywami i pasywami, 

 Rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2017 w wariancie kalkulacyjnym z pokazanymi 

przychodami, kosztami oraz wynikiem finansowym, 

 Dodatkowych informacji i objaśnień za 2017 r. 

 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2017, zawierającej dane 

uzupełniające o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. 

 

Sprawozdanie sporządzone przez Biuro Bilans-Plus Sabina Stadnik z Kańczugi, zostało 

podpisane w każdej części przez przedstawiciela biura oraz wszystkich członków Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

Dane z bilansu na dzień 31.12.2017:  

 

Aktywa trwałe – 28 077,62 zł,  w całości z inwestycji długoterminowych, czyli obecną 

wartość prowadzonej inwestycji. 

 

Aktywa obrotowe – 56 974,69 zł, czyli środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku 

bankowym  

 

Aktywa razem – 85 052,31 zł 

 

Pasywa razem – 85 052,31 zł 

 w tym: 

 Fundusz własny (wynik finansowy) – 85 052,31 zł 

 Zobowiązania na koniec roku – 0,00 zł 

 

Struktura przychodów i kosztów w roku 2017 na podstawie rachunku zysków i strat oraz 

danych zawartych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2017: 

 

Struktura przychodów w roku 2017: 

 

Przychody z działalności statutowej wyniosły 87 338,13 zł. 

W tym: 

 Składki członkowskie za 2017 – 660 zł  

 Darowizny na budowę kaplicy – 26 115,58 zł 

 Zbiórka publiczna na budowę kaplicy pogrzebowej – 39 970,00 zł 

 Darowizny na cele statutowe – 200,00 zł 

 Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego – 20 392,55 zł 

 

Przychody finansowe wyniosły 2,52 gr (odsetki z rachunku bankowego) 

Przychody razem wyniosły 87 340,65 zł. 



 

Struktura kosztów w roku 2017: 

Koszty działalności statutowej wyniosły 2 288,34 zł 

W tym: 

 Usługi obce – 594,34 zł 

 Pozostałe koszty – zakup sprzętu i wyposażenia – kosa mechaniczna – 1694,00 zł 

 

Wynik finansowy (przychody minus koszty)  - 85 052,31 zł. 

 

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w pełnej wysokości 85 052,31 zł proponuje się 

przeznaczyć na zwiększenie przychodów roku następnego na działalność sfery pożytku 

publicznego. 

 

W roku 2017 zanotowano wzrost w poziomie przychodów finansowych w porównaniu do 

roku 2016. Wpływ ze składek członkowskich zwiększył się o 30 zł, z darowizn  na budowę 

kaplicy o 19 915,58 zł, dodatkowo na cele statutowe wpłynęło 200 zł, oraz podczas zbiórki 

publicznej zebrano kwotę 39 970 zł.  

Koszty w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o 1658,67 zł, ze względu na zakup kosy 

mechanicznej. 

 

Jak wspomniano powyżej wartość prowadzonej inwestycji na dzień 31.12.2017 wyniósł 

28 077,62 zł. 

W wartość tą wchodzi: 

 18 029,21 zł wartości na koniec roku 2016  

 10 048,41 zł zakupione materiały (piasek, beton, stal i inne), energia elektryczna oraz 

robocizna użyte do budowy w roku 2017. 

 


