
Uchwała Nr 1/A/2019 

Stowarzyszenie  „Przedszkole Marzeń”  z dnia 25 .01.2019 r. 

w sprawie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia  
„Przedszkole Marzeń”  za rok 2018 

 

 

A. BILANS NA KONIEC ROKU 2017: 

2386,24 zł 
 

B. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 
 

2358,60 zł.  – 1% podatku 

3620,00 zł. – składki członkowskie 

2576,80 zł. – darowizny 

7390,00 zł. – zadania publiczne 

  383,20 zł. – inne wpłaty 

 

RAZEM:   16 328,60 zł.  

 

C. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH: 

 

950,00 zł – dofinansowanie leczenia dzieci (terapia sensoryczna, badanie 
okulistyczne); 

157,33 zł – akcesoria urodzinowe; 

249,75 zł – czapki zwierząt dla dzieci; 

  75,97 zł – strój czerwonego kapturka i pastuszka; 

  65,00 zł – strój wilka; 

448,00 zł – zestaw do ćwiczeń (lina do przeciągania i kolorowa taśma); 

  97,49 zł – strój króliczka; 

  90,90 zł – strój kurczaka; 



  68,58 zł – strój owieczki; 

268,14 zł – zabawki dydaktyczne dla dzieci; 

122,64 zł – plakietki i roŜki dla dzieci 6-letnich; 

411,00 zł – koszulki dla dzieci; 

198,80 zł – sklep z warzywami dla dzieci; 

  55,55 zł – kapelusze na konkurs tańca; 

200,00 zł – słodycze dla dzieci na zakończenie przedszkola; 

500,00 zł – desery lodowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; 

  890,00 zł – animacje na Dzień Dziecka; 

1000,00 zł – dmuchane zamki na Dzień Dziecka; 

1037,09 zł – nagrody dla dzieci za udział w konkursie tańca i zabawki na Dzień 
Dziecka; 

  288,80 zł – zestaw woreczków i wstąŜek do ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci; 

  298,00 zł – instrumenty muzyczne dla dzieci; 

  404,34 zł – zabawki pluszowe i kartki okolicznościowe do podziękowań dla  
sponsorów Stowarzyszenia; 

310,00 zł – bałwanek; 

244,41 zł – strój bałwanka; 

581,00 zł – dekoracje na BoŜe Narodzenie; 

239,70 zł – czapki mikołajowe dla dzieci; 

  89,70 zł – lizaki świąteczne dla dzieci; 

126,79 zł – czapki Smerfów dla dzieci; 

490,24 zł – zabawki, czapki Elfów; 

  61,85 zł – zmiana pieczątki Stowarzyszenia (zmiana ulicy); 

  10,00 zł – znaczki pocztowe; 

182,04 zł – opłata za stronę internetową; 

   

RAZEM:   10 213,11 zł. 

 



D. KOSZTY BANKOWE: 

 

371,34 zł. – prowizja za obsługę rachunku 

 

RAZEM:   371,34 zł.   

 

E. WYNIK FINANSOWY ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNO ŚCI  

 

2386,24 + 16328,60 – (10213,11 + 371,34) = 8 130,39  zł.  

 

 

F. BILANS NA KONIEC ROKU 2018: 

 

8 130,39  zł. 
 


