
Finanse Stowarzyszenia 
 

Księgowość Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi Biuro Rachunkowe „NAFTALI” Pana Ksawerego Paściaka z siedzibą w Krośnie,  
ul. Wojska Polskiego 30.  Na koniec roku  obrachunkowego sporządzona została do US  deklaracja o podatku dochodowym CIT oraz sprawozdanie finansowe za okres od 
01.01.2019. do 31.12.2019 r.    

Sprawozdanie obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania, bilans na dzień 31.12.2019., rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia.  
Rachunek zysków i strat sporządzony według szczegółowości określonej w załączniku nr 6 do Ustawy o Rachunkowości obowiązującego od roku 2017.  
Przychody z tytułu składek i innych form finansowania działalności statutowej ujęte zostały w rachunku wyników.  

      Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się stosując pełną ewidencję kosztów z podziałem na: działalność statutową- nieodpłatną ze środków własnych, 
nieodpłatną finansowaną ze środków dotacji, nieodpłatną finansowaną ze środków własnych do dotacji, odpłatną oraz koszty administracyjne zarządu. 
 
Źródła przychodu to składki członkowskie, wpisowe, dotacje, działalność odpłatna. 
Przychody z działalności statutowej                                –  107 277,05 zł 

 Przychody z nieodpłatnej działalności  –    88 162,05 zł 

 Przychody z odpłatnej działalności       –    19 115,00 zł 
Koszty działalności statutowej                                        -  129 260,53 zł 

 Koszty nieodpłatnej działalności            – 110 145,53 zł 

 Koszty odpłatnej działalności                   –19 115,00 zł 

 Koszty ogólnego zarządu                          -  8 016,71 zł 
 
Dotacje Gminy Miasto Krosno – 19 470 zł 
 
Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 38 193,89 zł. 
 
Wynik finansowy netto za okres od 01.01.2019. do 31.12.2019 r. jest stratą i wynosi -31 214,47 zł. Propozycją zarządu zostanie ona pokryta w całości z zysków lat ubiegłych 
przeznaczonych na pokrycie wydatków statutowych Stowarzyszenia. 
 
Środki pieniężne w kasie i na kontach bankowych w dniu 31.12.2019 roku - 37 954,38 zł. 
 
Stowarzyszenie ponosiło stałe wydatki na: materiały biurowe, abonament telefoniczny, prowadzenie księgowości, administrowanie strony internetowej. 
 
W lipcu 2019 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy wprowadził opłatę za prowadzenie rachunku w wysokości 3 zł miesięcznie. W związku z tym w sierpniu zamknięto rachunki 
na  kontach 0002, 0004, 0005, 0007. Pozostało konto rachunku podstawowego 0001 i konto 0003 ze środkami dotacji. 

 

 

 


