Matczyn dnia 01.02.2016r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
INTEGRACJI OSÓB
Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM
„OLIGUS”

ZA 2015 ROK

Wartość środków pieniężnych Stowarzyszenia na dzień 01.01.2015r wynosiła
6 705,27zł.
W roku 2015 środki finansowe organizacji przedstawiały się następująco:
WPŁYWY
 Darowizny pieniężne 6 327,40zł,
 Otrzymany 1% podatku 8 297,30zł,
 Otrzymane środki na realizację zadania publicznego „Właśnie z rzeczywistości rodzi
się najdziwniejsza baśń w świecie” H.Ch. Andersen” kwota 5 149,00zł,
 Otrzymane środki na realizację zadania publicznego „Trudne zachowanie? – Wiem co
robić” kwota 7 110,00zł,
 Wpływy z tytułu sprzedaży własnoręcznie wykonanych pocztówek świątecznych
737,50zł,
 Składki członkowskie 920,00zł,
 Kapitalizacja odsetek 5,61zł.
Suma wpływów 28 546,81zł
Dostępne środki finansowe w roku 2015 wynosiły 35 252,08zł

ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIE WYKORZYSTAŁO NASTĘPUJĄCO:
 Zakup z własnych środków finansowych stowarzyszenia – artykułów do zajęć
z podopiecznymi 655,20zł,
 Zakup drobnego wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych ze środków
własnych stowarzyszenia 1 490,68zł,
 Zakup ze środków własnych stowarzyszenia artykułów spożywczych, słodyczy,
prezentów mikołajkowych i środków czystości dla podopiecznych 1 331,53zł,
 Wyjazd na farmę iluzji 1 363,40zł,
 Zakup huśtawki podwójnej 2 400,00zł,
 Wydatki na realizację zadania publicznego „Trudne zachowanie? – Wiem co robić” ze
środków publicznych 7 110,00zł ze środków własnych 90,54zł:
- szkolenie 7 000,00zł
- catering 200,54zł
 Wydatki na realizację zadania publicznego „Właśnie z rzeczywistości rodzi się
najdziwniejsza baśń w świecie” H.Ch. Andersen” ze środków publicznych kwota
5 149,00zł, wkład własny 431,70zł:
- zakup materiałów plastycznych 1009,00zł
- zakup nagród dla dzieci 1 001,31zł
- zakup wyposażenia 1 330,28zł
- artykuły spożywcze na poczęstunek 924,03zł
- przedstawienie teatralne z transportem 1 216,00zł
- wywołanie zdjęć 100,08zł
 Wydatki na reklamę stowarzyszenia 726,50zł,
 Zakup materiałów biurowych, środków czystości, kopert i znaczków do wysyłki
korespondencji niezbędnych do prowadzenia stowarzyszenia 460,10zł.
Razem wydatki roku 2015 wyniosły 21 208,65zł
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 roku przedstawiał się
następująco:
- rachunek bankowy podstawowy 5 836,59zł
- rachunek bankowy 1% podatku 8 206,04zł
Razem środki pieniężne na 31.12.2015r wynosiły 14 043,43zł

Ponadto

Stowarzyszenie,

w

roku

2015

otrzymało

darowizny

rzeczowe

i pieniężne o wartości 7 113,58zł od firm:
- Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – 150kg cukru o wartości 209,17zł,
- Jeronimo Martins Polska S.A. – artykuły spożywcze i kosmetyczne dla podopiecznych
o wartości 497,93zł,
- Cukiernia Joanna Mielnik –ciasteczka do poczęstunku dla dzieci podczas finału konkursu
plastycznego „Pasterka i kominiarczyk” o wartości 79,08zł,
- dofinansowanie do wycieczki Wojciech Koguc kwota 50,00zł
- dofinansowanie do zakupu huśtawki Rafał Kowalski 700,00zł
- darowizny od osób prywatnych kwota 563,40zł
- „Klimapol” – darowizna finansowa o wartości 1 500,00zł,
- „Energoserwis” SA – darowizna finansowa 500,00zł
- „Lublindis” Sp. z o.o. – darowizna finansowa 300,00zł
- „Nauczycielska Agencja ubezpieczeniowa” – darowizna finansowa 114,00zł
- darowizna finansowa na komunikatory Arkadiusz Kasperek 100,00zł
- darowizna finansowa na komunikatory – Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe Roman
Madejek kwota 2 000,00zł
- darowizna finansowa na komunikatory Joanna Galak kwota 500,00zł
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