
Przygotowane na podstawie sprawozdania finansowego oraz danych księgowych za rok 2018. 

 

Rok 2018 przyniósł zmiany dotyczące sprawozdań finansowych, ponieważ sprawozdania 

finansowe z datą sporządzenia od 1 października 2018 r., muszą mieć wyłącznie formę 

elektroniczną, papierowa forma sprawozdań finansowych przestaje obowiązywać, a każdy 

wydruk stanowi tylko kopię sprawozdania finansowego. Sporządzone w formie elektronicznej 

sprawozdanie finansowe opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podpisy pod sprawozdaniem muszą 

złożyć wszyscy członkowie zarządu oraz osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe. 

Wprowadzony obowiązek jest związany ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 jest przygotowane zgodnie z załącznikiem Nr 6 do 

ustawy o rachunkowości i obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

Składa się ono 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 31.12.2018 z wymienionymi aktywami i pasywami, 

• Rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018 z pokazanymi przychodami, kosztami oraz 

wynikiem finansowym, 

• Dodatkowych informacji i objaśnień za 2018 r., zawierającej dane uzupełniające o 

przychodach, kosztach i wyniku finansowym. 

 

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

 

Dane z bilansu na dzień 31.12.2018:  

 

Aktywa razem – 123 750,12 zł w tym: 

• Aktywa trwałe – 108 741,63 zł,  z inwestycji długoterminowych, czyli obecna wartość 

prowadzonej inwestycji. 

 

• Aktywa obrotowe – 15 008,49 zł, czyli środki pieniężne zgromadzone w kasie i na 

rachunku bankowym  

 

Pasywa razem – 123 750,12 zł 

 w tym: 

• Zysk z lat ubiegłych - 85 052,31 zł 

• Zysk netto z bieżącego roku - 38 697,81 zł 

• Zobowiązania na koniec roku – 0,00 zł 

 

Struktura przychodów i kosztów w roku 2018 na podstawie rachunku zysków i strat oraz 

danych zawartych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2018: 

 

Struktura przychodów w roku 2018: 

 

Przychody z działalności statutowej wyniosły 39 120,00 zł. 

W tym: 

• Składki członkowskie za 2018 – 690 zł  

• Darowizny na budowę kaplicy – 2 550 zł 

• Zbiórka publiczna na budowę kaplicy pogrzebowej – 35 880 zł 

 



Przychody finansowe wyniosły 2,81 gr (odsetki z rachunku bankowego) 

Przychody razem wyniosły 39 122,81 zł. 

 

Struktura kosztów w roku 2018: 

Koszty działalności statutowej wyniosły 425,00 zł 

W tym: 

• Usługi obce – 425,00 zł 

 

Wynik finansowy (przychody minus koszty)  - 38 697,81 zł. 

 

Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2018 w pełnej wysokości 38 697,81 zł oraz 

dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych (czyli zysk netto za rok obrotowy 2017) w kwocie 

85 052,31 zł, zgodnie ze zmianami w ustawie o rachunkowości proponuje się przeznaczyć na 

zwiększenie funduszu statutowego Stowarzyszenia. 

 

W roku 2018 zanotowano obniżkę w poziomie przychodów finansowych w porównaniu do 

roku 2017. Wpływy z darowizn na budowę kaplicy z 26 115,58 zł w 2017 zmalały do 2 550 w 

2018 roku, podczas zbiórki publicznej zebrano kwotę 39 970 zł w 2017 a w 2018 – 35 880,00 

zł, wpływ ze składek członkowskich zwiększył się o 30 zł.  

Koszty jak już wspomniano wyniosły  425 zł. 

 

Jak wspomniano wcześniej wartość prowadzonej inwestycji na dzień 31.12.2018 wyniósł 

108 741,63 zł. 

W wartość tą wchodzi: 

• 28 077,62 zł wartości na koniec roku 2017, 

• 80 664,01 zł, w tym największe wydatki to wymiana dachu 42 335,53 zł oraz dostawa 

i montaż okien i drzwi 20 650 zł, pozostałe 17 678,48 zł to robocizna, zakupione 

materiały oraz e1nergia elektryczna użyte do budowy w roku 2018. 


