Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 w 2013 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. Elżbieta Marzena Wielądek – Skarbnik
5. Małgorzata Olszewska – Wiceprezes
Stowarzyszenie dzięki statusowi Organizacji Pożytku Publicznego, otrzymało wpłaty
w 2013 roku od osób fizycznych tytułem 1% od podatku należnego w kwocie 22.324,12 zł, na
których głównie opierała się działalność stowarzyszenia. Wpłaty te pozwoliły m.in. na
udzielenie pomocy materialnej Szkole Podstawowej nr 195 w wysokości 3.525,11 zł. Ponadto
dzięki wpłatom z tytułu 1 % Stowarzyszenie udzieliło pomocy materialnej ZS nr 115 w kwocie
1.450,00 zł. Stowarzyszenie udzieliło w 2013 r. również dofinansowania w kwocie 13.700,00
zł na modernizację pracowni komputerowej oraz dofinansowało projekt „Dzień Babci i
Dziecka” na kwotę 1.350,00 zł dla SP 218. Ponadto, Stowarzyszenie dofinansowało również
organizację koncertów w wysokości 2.160 zł, przeznaczyło 1.300 zł na zakup zabawek i
dofinansowało zakup programu edukacyjnego dla Przedszkola nr 264.
Bezpośrednich kwot wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie w 2013 roku nie
było, gdyż już w 2008 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z firmą księgową, która za
prowadzenie księgowości wystawia faktury. Zatem koszty wynagrodzeń w Stowarzyszeniu
zostały zredukowane do zera, bowiem członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
Miniony rok zamknął się kwotą aktywów i pasywów 7.373,50 zł oraz stratą w wysokości
1.870,80 zł, która została pokryta zyskiem z lat ubiegłych.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
I. Wartość aktywów obrotowych w tym środki pieniężne
w kasie i na rachunku bankowym..............................................................7.373,50
II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem.
1. W 2013 r. jednostka odnotowała następujące przychody:
- przychody z tytułu 1% podatku................................................................22.324,12
2. Przychody finansowe........................................................................................0,19
--------------------------------------------------------------------------------------------------Razem 22.324,31
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 195.......................................................3.525,11
b) Pomoc materialna dla ZS 115.......................................................1.450,00
c) Dofinansowanie projektu „Modernizacja pracowni komputerowej”
dla SP 218....................................................................................13.700,00
d) Dofinansowanie koncertów dla Przedszkola nr 264.....................2.160,00
e) Dofinansowanie zakupu zabawek dla Przedszkola nr 264............1.300,00
f) Dofinansowanie programu edukacyjnego dla Przedszkola nr 264...200,00
g) Dofinansowanie projektu „Dzień Babci i Dziadka” dla SP 218....1.350,00
2. Pozostałe koszty...................................................................................................0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Razem 23.685,11
3. Koszty związane z utrzymaniem administracji................................................510,00
4. Wynagrodzenia członków zarządu......................................................................0,00
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności...........................................(-1.870,80)

