
 

Informacja dodatkowa do bilansu  

na dzień 31.12.2010 r. 

Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja zostało wpisane  

do Krajowego Rejestru Sądowego  

Numer KRS 0000265867 dnia 13.10.2006r. 

 

 

 

Stowarzyszenie  dokonało wyceny aktywów i pasywów zgodnie z obowiązującą ustawą i 

Zakładowym Planem Kont. 

 

Przychody obejmują składki członkowskie, wpłaty 1% i darowizny oraz wpłaty 

uczestników zajęć, natomiast koszty związane są z celami działalności statutowej 

Stowarzyszenia. W 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało dotacje i wydatkowało je na 

realizację projektów zgodnie z zawartymi umowami. 

 

Przychody z działalności statutowej: 

      w tym: 

14 244,80 zł 

składki członkowskie      300,00 zł 

wpłaty 1%,darowizny   8 154,80 zł 

przychody finansowe          0,00 zł 

wpłaty uczestników   5 790,00 zł 

  

Dotacje do projektów 

       w tym: 

 13 493,64 zł 

Projekt „Sekcja szachowa - Banino ”  

 

   4 000,00 zł 

Projekt „Muzyka dla smyka”  

 

   3 000,00 zł 

Projekt „Festyn Mama, Tata i Ja”  

 

   3 000,00 zł 

Projekt "Sportowe soboty" 

 

   3 493,64 zł 

  

Przychody łącznie :    27 738,44 zł 

 

 

Koszty realizacji działalności statutowej 

       w tym: 

   17 260,25 zł 

zużycie materiałów     1 943,25 zł 

usługi transportowe     3 180,00 zł 

wypłaty wynagrodzeń umowy zlecenie i o dzieło   11 137,00 zł 

koszty reklamy               - 

usługi obce    1 000,00  zł 

pozostałe koszty           0,00  zł 

 



Koszty administracyjne 

     w tym: 

       858,33 zł 

podatki i opłaty        150,00 zł 

usługi bankowe        267,70 zł       

przejazdy służbowe        426,26 zł 

zużycie materiałów          14,37 zł 

  

Koszty realizacji projektów objętych dotacjami: 

                                            

            w tym: 

      13 493,64 zł 

              

„Sekcja szachowa -Banino ”   

 

        4 000,00 zł     

 

Projekt „Muzyka dla smyka”  

 

        3 000,00 zł 

   Projekt „Festyn Mama, Tata i Ja” 

 

        3 000,00 zł 

 

"Sportowe soboty"         3 000,00 zł 

Koszty łącznie :       31 612,22 zł 

 

 

Przychody z działalności odpłatnej (wpłaty uczestników zajęć w ramach  poszczególnych 

projektów ) zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów ich realizacji. 

 

Stowarzyszenie nie posiada na stanie środków trwałych. 

 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

Stowarzyszenie w 2010r. nie otrzymało kredytów. 

 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę                      

13 710,66 zł. 

 

Rachunek wyników wykazuje stratę 3873,78 zł. 

 

 

 

 

 

7.03.2011 r. 


