
INFORMACJA DODATKOWA

W  roku  podatkowym  2015  Stowarzyszenie  „Charzy…”   osiągnęło  przychód  w  wysokości
10.105,01  zł.  (z  grantów,  ze  składek  członkowskich  i  innych  dobrowolnych  wpłat  na  rzecz
stowarzyszenia.  Z  wymienionej  kwoty  aż  7.500,00  zł.  to  dotacje z  Gminy  Chojnice  
i Powiatu Chojnickiego w postaci grantów na organizację VII Jarmarku „Czym Chata Bogata” oraz
zorganizowanie IV Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Wolking.  

1.  Dotacja/grant  z  Powiatu  Chojnickiego  na  organizację VII   Jarmarku  z  dn.  12.03.2015r.:

3000,00 zł.  

2. Dotacja z Gminy Chojnice, z dnia     12.03.2015 r.   na opłacenie występów artystycznych  

w czasie VII Jarmarku :  3000,00 zł                                                                                                   

3. Dotacja z Gminy Chojnice, z dnia 12.03.2015r.,  na organizację IV Grand Prix :   1500,00 zł

W roku  2015  poniesiono  wydatki  w wysokości  łącznej  na  kwotę  17.501,22  zł.   oraz  30zł.  jako
prowizja BGŻ  za dokonane przelewy i opłatę konta.  W dniu 31.12.2015 r.  na koncie Stowarzyszenia
w banku BGŻ  znajdowało  się  1917,83 zł.,  a  kwota  67,79 zł.   przechowywana jest  w gotówce  
u skarbnika Stowarzyszenia.  

Podsumowanie: 

Ilość członków na koniec 2015 roku – 48 osób 

Wysokość składki członkowskiej      –    5 zł. 

Razem w 2015 roku wpłacono  składki, granty (dotacje) oraz inne wpłaty i darowizny na rzecz
stowarzyszenia w wysokości :  10.105,01 zł. 

W tym: 

a) Środki wpłacone gotówką  jako składki w 2015r.  :                                                             180,00 zł.  

b) Środki wpłacone na konto jako składki członkowskie w 2015r.                                       2.480,00 zł.  

c) Dotacje z Gminy i Powiatu  wpłacone na konto                                                                7.500,00 zł.

 d) inne środki wpłacone na konto                                                                                            125,01 zł.  



W roku 2015 wydano na organizację  działań  statutowych z konta  (w tym przelewu za druk
przewodnika z  roku 2014  i  opłat  związanych z  prowadzeniem Stowarzyszenia:  zmiany  w KRS  
i  usługi  księgowe)                          16.775,97  zł.  

W roku 2015 wydano na organizację działań statutowych z gotówki                        724,25 zł. 

 Jako prowizję w banku pobrano z konta                                                                         21,00 zł.

Opłata za prowadzenie rachunku                                                                                       9,00 zł.

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r.                              1.917,83 zł.

Kwota przechowywana w gotówce na koniec 2015r.                                                      68,79 zł.     

                                              

Razem saldo wszystkich środków Stowarzyszenia na koniec 2015 r.            
1.985,62 zł.    

  Charzykowy,  dn. 20.01.2016 r.                                                                       podpis 

                                                                                                                  Bożena Stępień

                                                                                                      Prezes Stowarzyszenia „Charzy…”

                                                                                                                 


