SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2017 ROK
1. Informacje ogólne
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
''Żegluga – Koźle'' ul. Bohaterów Westerplatte 1 , 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362510
Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok 2017.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia.
2. Przyjęte zasady rachunkowości
Stowarzyszenie posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości.
Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.
3. Przychody i koszty .
Przychody Stowarzyszenia :
Należne składki członków
w tym wpłacone
Darowizny
Dotacja

1.600,00
320,00
1.700,00
13.700,00

Wynik finansowy na dzień 31-12- 2017 r.
Należności krótkoterminowe :

-3.358,40
1.455,00

Środki pieniężne ;
Zobowiązania krótkoterminowe:

1.080,48
1.280,00

Koszty Stowarzyszenia :
Koszty wyniosły 19.078,40 zł.
Są to koszty statutowe związane z realizacją projektów muzycznych, artystycznych przeznaczonych
dla szkół naszego miasta jak również mieszkańców Kędzierzyna-Koźla takich jak :
•
8 marca 2017 roku w Domu Kultury Chemik odbył się koncert pt. „Kobieta w sztuce” na
którym wystąpiły Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZSŻŚ oraz Narodowa Orkiestra Republiki Białorusi
– koszt dotacji wynosił 5 800 zł
•
23 marzec 2017 roku w Domu Kultury Chemik i w Kinie Twierdza odbyło się
przedstawienie pt. „Żeglugowe fantasy”, które napisali i wystawili uczniowie ZSŻŚ z muzyką
wykonaną przez Młodzieżową Orkiestrę tą ZSŻŚ – koszt dotacji wynosił 5 000 zł
•
29 kwietnia 2017 roku w Odrzańskich Ogrodach odbył się koncert charytatywny na rzecz
Małgosi
•
17 grudnia 2017 roku w Kinie Twierdza odbył się konkursu szkolnych kabaretów pt.
„Żeglugowe kabarety” na którym uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
zaprezentowali swoje scenki kabaretowe – koszt dotacji wynosił 2 000 zł

W sumie na realizowane projekty Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Miasta
w kwocie 12 800 zł.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie w dotychczasowym zakresie .Nie występują również okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

Sporządzono dnia 06-01-2018r.

