


    

.................................... 

        / pieczęć firmowa/ 

 

              Sprawozdanie z przepływu środków finansowych 

                  w  Kole*/ ZW*/ ZO* SEiRP w …................................ 

               za  okres  od  1.01. 2017r  -  31.12. 2017r 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota w zł 

I  Środki pieniężne na 1.01  

 
 w banku ( w tym lokaty bankowe) 

  

  w kasie   

II  Wpływy i Przychody  ( 1 + 2 +3 )   

1 
  

 Statutowe (suma punktów 1.1– 1.9)    

 1.1 przychody z zebranych w danym roku składek członkowskich     

 1.2 przychody z tyt. wpisowego od nowych członków    

 1.3 przychody z tyt. darowizn od osób prywatnych lub firm    

 1.4 przychody z opłat za legitymacje P.K.P    

 1.5 przychody z tytułu  wpłat na fundusz pogrzebowy     

 1.6 wpływy z tyt. odpisu składek członkowskich dla ZW/ZO                       

 1.7 wpływy na nagrody przyznane z obcych środków   

 1.8 wpływy Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego z opłat Kół za 
legitymacje członkowskie, dyplomy, odznaczenia, itp. 

  

 1.9inne wpływy wynikające ze statutowej działalności (wymienić) 
  

2  Pozostałe (suma punktów 2.1 – 2.5 )  

 2.1 przychody z tyt. odsetek bankowych    

 2.2 wpływ „prowizji” ubezpieczeniowej przekazany Kołom 
    

 2.3 wpływ „prowizji” ubezpieczeniowej przekazany ZW/ZO     

 2.4 wpływ dofinansowania z funduszu socjalnego oraz udział własny 
uczestników imprez 

   

 2.5 inne wpływy (wymienić) 
   

3  Wpływy środków z OPP   

 

 



 III Wydatki  i  Koszty ( 1 + 2 + 3 )    

1 Statutowe ( suma punktów 1.1 – 1.12 )  

1.1 wydatki z tyt. odpisu ze składek członk. na rzecz ZW/ZO   

1.2 wydatki z tyt. odpisu ze składek członk. na rzecz ZG   

1.3 wydatki Kół na dyplomy, odznaczenia itp. -wg not księgowych    

1.4 wydatki ZW/ZO na dyplomy odznaczenia itp. - wg not księgowych   

1.5 koszty wyjazdów służbowych    

1.6 koszt zakupu artykułów organizacyjnych z własnych środków   

1.7 koszty spotkań organizacyjnych, integracyjnych, wypoczynkowych i 
innych finansowane z własnych środków 

  

1.8 wydatki na spotkania organizacyjne, integracyjne, wypoczynkowe i in. 
finansowane z fund. socjalnego oraz z udziału własnego uczestników 

  

1.9 koszty nagród przyznanych z własnych środków ( brutto)   

1.10 wydatki z tytułu nagród przyznanych z obcych środków  

1.11 koszt zakupu wiązanek i innych    

1.12 inne wydatki wynikające ze statutowej działalności (wymienić)                           

Pozostałe ( suma punktów 2.1 – 2.7)   

2.1 koszt zakupu materiałów ( piśmiennych, kawy, herbaty, środków 
czystości itp. ) oraz energii 

  

2.2 koszty usług obcych ( pocztowych, bankowych, najmu lokalu na 
siedzibę, telekomunikacyjnych itp. ) 

   

2.3 koszty  wynagrodzeń pracowników, ZUS od tych wynagrodzeń   

2.4 koszt umów zlecenia, ZUS od tych umów oraz umowy o dzieło   

2.5 wydatki z tyt. przekazania Kołom „prowizji” ubezpieczeniowej   

2.6 koszty zakupu sprzętu nie będącego środkiem trwałym  

2.7 pozostałe wydatki (wymienić)  

3 Wydatki ze środków z OPP   

IV Środki pieniężne na 31.12  

 w banku ( w tym lokaty bankowe)  

 w kasie     

 

Informacje dodatkowe 

       Liczba Kół                                     na 1.01.2017r  …...............        na 31.12.2017r .…................   

       Liczba członków  ogółem            na 1.01.2017r  ….............,,        na 31.12.2017r …................. 

        w tym:   - honorowych                na 1.01.2017r  ….............,,        na 31.12.2017r …................. 

                      - wspierających             na 1.01.2017r  …...............        na 31.12.2017r …................. 

 

 

Skarbnik   …………………………..........           .........…........      .....…...........................................               
                                Nazwisko i imię,  podpis                                    data                        podpis Prezesa lub osoby upoważnionej             


