Uchwała Nr 1/ 2012
Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń”
z dnia, 21.02.2012 r.
w sprawie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia
„Przedszkole Marzeń” za rok 2011
A. BILANS NA KONIEC ROKU 2010:
4365,30 zł.
B. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
0,00 zł. – 1% podatku
2435,00 zł. – składki członkowskie
0, 00 zł. – darowizny
2, 85 zł. – odsetki bankowe ( prowizja bankowa od wpłat)
RAZEM: 2437,85 zł.
C. KOSZTY REALIZACJ ZADAŃ STATUTOWYCH:
2802,32 zł. – dofinansowanie do pompy insulinowej dla dziecka
197,69 zł. – zakup zimnych lodów dla uczestników „Święta Rodziny”
RAZEM: 3000,01 zł.
D. KOSZTY BANKOWE:
16,00 zł. – prowizja od obrotów
50,00 zł. – prowizja za obsługę rachunku
RAZEM: 66,00 zł.
E. WYNIK FINANSOWY ZA CALOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI:
4365,30 + (2437,85 - 3000,01 - 66,00 ) = 3737,14 zł.
F. BILANS NA KONIEC ROKU 2011 :

3737,14 zł.
W zebraniu wzięło udział 26 członków
- za przyjęciem uchwały było – 26 osób
- wstrzymało się – 0 osób
- przeciw – 0 osób
Uchwalono na dzień 21. 02. 2012 r. dochód w kwocie 3737,14 zł.
Wszyscy obecni zapoznali się i jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie z finansowej
działalności Stowarzyszenia „Przedszkole Marzeń”.
Załączniki:
1. Lista osób, które zapoznały się z treścią powyŜszej uchwały nr 1/2012

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
„Przedszkole Marzeń” za rok 2011

Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń” w Leśnej powstało 07.12.2007r. i zostało
zarejestrowane 06.02.2008r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we

Wrocławiu,

IX

wydział

gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

Nr KRS 0000298557.
Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków
funkcjonowania

przedszkola

w

zakresie

edukacji,

zabawy,

zdrowia

oraz

bezpieczeństwa.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnych wpłatach członkowskich
oraz przekazywanym przez ludzi dobrej woli 1% podatku.
Pozyskane w ten sposób środki finansowe umoŜliwiły nam dofinansowanie
do pompy insulinowej dla dziewczynki, wychowanki naszego przedszkola, która
choruje na cukrzycę typu I, a rodzice nie posiadali odpowiednich środków
finansowych.
Stowarzyszenie zakupiło równieŜ zimne lody dla wszystkich uczestników
uroczystości „Święto Rodziny”, która została zorganizowana w Miejsko-Gminnym
Przedszkolu w Leśnej.

