
 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” za okres 

sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 

 

 

 

1. W roku sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie  76 383,79  

 

Z następujących źródeł: 

 

I. Dotacje zadaniowe z Gminy Miejskiej Głogów              21 000,00 

 

II. Dotacja zadaniowa z MKiDN          7 756,00 

 

III. Dotacja zadaniowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego  5 000,00 

 

 

IV. Działalność statutowa                 42 627,79 

- darowizny                  36 736,79 

- przychody z tytułu składek członkowskich                   637,00 

- przychody z tytułu odpisu 1% podatku     5 245,80 

- pozostałe finansowe                              8,00 

- pozostałe przychody operacyjne             0,20 

 

 

2. Poniesione koszty w roku sprawozdawczym    72 744,65  

 

I. Działalność statutowa zadaniowa     68 524,03 

 

- Koszty działalności zadaniowej            37 882,55 

- Koszty statutowe              30 641,48 

 

II. Koszty administracji         4 220,62 

- artykuły biurowe, pozostałe zakupy                    0,00 

- internet, domeny internetowe      264,45 

- opłaty pocztowe, pozostałe usługi                                    2 464,42 

- opłaty bankowe      1 491,25 

-pozostałe koszty operacyjne            0,50  

 

WYNIK FINANSOWY 

 

 

W okresie sprawozdawczym, porównując ogółem osiągnięte przychody z poniesionymi 

kosztami, osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 3 639,14. 

 

 

Ogółem przychody =   76 383,79 

Poniesione koszty   =   72 744,65 

Wynik finansowy   =      3 639,14 

 



3. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie zatrudniało pracowników. 

Członkom Zarządu nie udzielano pożyczek. 

Stowarzyszenie ma konto rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Głogowie oraz w 

Santander Bank Polska SA. 

 

 

Saldo końcowe rachunków bankowych na dzień 31.12.2021r. wyniosło razem: 11 233,21. 

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2021r. wyniósł  0,00. 

Stowarzyszenie nie posiada i nie nabyło w 2021 roku żadnych obligacji, udziałów, akcji oraz 

nie zakupiło nieruchomości oraz środków trwałych. 

 

 

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową pożytku publicznego i jest zwolnione z 

opłacania podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie nalicza i płaci 

zobowiązania podatkowe od wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło od osób fizycznych, składa 

deklarację roczną PIT – 4R. 

 

 

W 2021 roku w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

 


