
Sprawozdanie Finansowe

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika w Olsztynie za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r. 

Sprawozdanie obejmuje przychody i wydatki Stowarzyszenia związane z jego działalnością 
statutową.  Na  przychody  składają  się  wpłaty  z  tytułu  wpisowego  w  wysokości  10zł  od 
każdego  członka,  składki  w  wysokości  2zł  za  każdy  miesiąc  oraz  darowizny.  Wydatki 
Stowarzyszenia  związane  są  z  realizacją  programu  uchwalonego  na  Walnym  Zebraniu 
9.04.2005r. oraz celów określonych w Statucie. 
W  okresie  objętym  sprawozdaniem  stowarzyszenie  posiadało  konto  w  Banku  Ochrony 
Środowiska  S.  A.  oddział  Olsztyn  nr  13  1540 1072 2001 5051 2954 001.  Z  tego  tytułu 
Stowarzyszenie nie ponosiło żadnych kosztów z wyjątkiem zakupu czeków, a to ze względu 
na zwolnienie jakiego BOŚ udzielił wszystkim organizacją użytku publicznego korzystającym 
z jego usług. Funkcję Skarbnika do 31.12.2008r. pełniła Urszula Tyszkiewicz, a następnie jej 
czynności przekazano Przewodniczącemu Andrzejowi Kurowskiemu.
W  dniu  rozpoczęcia  kadencji  to  jest  9.04.2005r.  Stowarzyszenie  posiadało  2.534,37  zł. 
16.11.2005r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego otrzymując od 
1.01.2006r. darowizny w postaci odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Rok 2005 – 31.12.2005r. stan konta 1.137,63

Rok 2006 – przychody:
składki - 850,00 zł
1% podatku dochodowego - 3.132,64 zł
odsetki bankowe - 3,09 zł 

– wydatki: - 1.059,58 zł
saldo końcowe na 31.12.2006r. - 4.063,78 zł

Rok 2007 – przychody:
składki - 1.382,00 zł
1% podatku dochodowego - 2.789,20 zł
odsetki bankowe - 5,87 zł 

– wydatki: - 4.828,00 zł
saldo końcowe na 31.12.2007r. - 3.621,85 zł

Rok 2008 – przychody:
składki - 1.730,00 zł
1% podatku dochodowego - 6.612,22 zł
odsetki bankowe - 5,05 zł 

– wydatki: - 6.123,40 zł
saldo końcowe na 31.12.2008r. - 6.795,72 zł



Rok 2009 – przychody:
składki - 962 zł
1% podatku dochodowego - 0 zł
odsetki bankowe - 1,50

– wydatki: - 1.675,10 zł
saldo na 20.03.2009r. - 7.208,12 zł

Zarząd  sporządza  coroczne  sprawozdania  finansowe,  które  zgodnie  z  powszechnie 
obowiązującymi  przepisami  składane  są  w Sądzie  Rejonowym w Olsztynie  VIII  Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie  oraz w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Przewodniczący Wiceprzewodniczący        Sekretarz Skarbnik

Andrzej Kurowski Krystyna Chrzanowska Romualda Lisowska  Urszula Tyszkiewicz

Członkowie

Roman Banaszek Ryszard Stanek 


