Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 w 2017 r.
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195
ul. Króla Maciusia 5
04-526 Warszawa
Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:
1. Jarosław Adamkiewicz-Prezes Zarządu,
2. Róża Janina Nowicka-Członek Zarządu,
3. Zbigniew Włodarczyk-Członek Zarządu,
4. Alicja Szubiak-Skarbnik,
5. Małgorzata Olszewska-Wiceprezes.
Stowarzyszenie dzięki statusowi Organizacji Pożytku Publicznego otrzymało wpłaty w 2017
roku od osób fizycznych tytułem 1% od podatku należnego w kwocie 17.438,40 zł na których
głównie opierała się działalność stowarzyszenia. Wpłaty te pozwoliły m.in. na częściowe
dofinansowanie koncertów edukacyjnych w kwocie 1.120,00 zł dla dzieci z Przedszkola nr
264, udzielenie pomocy materialnej dla SP 124 na zakup szafek ubraniowych do szatni
szkolnej w kwocie 9.580,00 udzielenie pomocy finansowej SP 216 na zakup sprzętu
sportowego w kwocie 4.200 zł jak również udzielenie pomocy materialnej ZS 115 w kwocie
2.538,40 zł. Pozostała część pomocy materialnej w kwocie 5.411,60 zł udzielonej dla ZS 115
została pokryta z Funduszu Statutowego.
Bezpośrednich kwot wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie w 2017 roku nie było,
gdyż już od kilku lat Stowarzyszenie korzysta z usług biura rachunkowego, które za
prowadzenie księgowości wystawia faktury. Zatem koszty wynagrodzeń w Stowarzyszeniu
podobnie jak w latach ubiegłych zostały zredukowane do zera, bowiem członkowie zarządu
pełnią swe funkcje społecznie. Miniony rok zamknął się kwotą aktywów i pasywów w kwocie

25.350,59 zł oraz stratą w kwocie 5.111,60, którą Zarząd proponuje pokryć z Funduszu
Statutowego.
I. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
1. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne
w kasie i na rachunku bankowym……………………………………………………………………………25.350,59
II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazanych ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem.
1. W 2017 r. jednostka odnotowała następujące przychody:
- przychody z tytułu 1% podatku……………………………………………………………………………. 17.438,40
2. Przychody finansowe……………………………………………………………………………………………………0,00
3. Składki członkowskie………………………………………………………………………………………………..150,00
III. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. W księgach rachunkowych
jednostki przyjęto następujący układ kosztów:
1.Koszty realizacji zadań statutowych:
a) Pomoc materialna dla SP 124……………………………………………………………………………… 9.580,00
b) Pomoc materialne dla ZS 115 ……………………………………………………………………………….7.950,00
c) Pomoc materialna dla SP 216………………………………………………………………………………..4.200,00
d) Pomoc materialna dla Przedszkola nr 264…………………………………………………………….1.120,00
2.Pozostałe koszty…………………………………………………………………………………………………………..0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem: 22.850,00
Koszty związane z utrzymaniem administracji…………………………………………………………………..0,00
4. Wynagrodzenia członków zarządu………………………………………………………………………………..0,00
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności……………………………………………. – 5.111,60

