
TNFORMACJA FTNANSOWA DOWCZACA PROWADZENTA ROD "STONECZNA POLANA" ZA 2Ol7 R.

(zGoDNtE Z ART.33 pKT.3 i 4 USTAWY L3.L2.2OL3 R. O RODZTNNYCH OGRODACH DZTATKOWYCH)

Przychody osiegniete w 2OL7 r. z tytulu wplat dzialkowc6w
Zr6dla pochodzenia:

I. Skladka cztonkowska bieiqca 976,7! zl

Z. Skladka cztonkowska zalesla

3. Oplaty ogrodowe 42 980,43 zl

t. Przychody finansowe - odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wplat L4t,5l zl

5. Pozostate przychody 3 894,26 zl

RAZEM 47 992,9L zl

Wydatki zwiqzane z utrzymaniem ROD w 2OL7 r.

Cele:

1. Wydatki na inwestycje, remonty i bie2qcq konserwacjq infrastruktury ogrodowej 19 059,74 zl

2. Optaty za dostawq energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w czqSci dotyczqcej terenu o96lnego (czq6i

wsp6lna) i infrastruktury ogrodowej 2 655,49 zl

3. Ubezpieczenia, podatki i inne optaty publiczno-prawne 7 298,34 zl

4. Wydatki na utrzymanie porzqdku i czysto6ci (w czq6ci wsp6lnej) 22 737,52 zl

5. Wydatki zwiqzane zzarzqdzaniem (koszty dziatania aktywu - Swiadczenia i nagrody Uchwala 36/2015, koszty

posiedze6, pozostate koszty statutowe, optaty pocztowe i prowizje bankowe, ksiqgowoSi i inne) 11 350,15 zt

5. Koszty finansowe - odsetki od nieterminowych zobowiqzari 0,20 zl

7. Pozostale kosztv 4,19 zl

RAZEM 57 LO9,O4zl

osrAcNrErY w RoKU WYNrK FTNANSOWY NTEDOB6R(-) - 9 tL5,L3 zl

ROZLICZENIE FUNDUSZU ROZWOJU ROD. 2017 ROK

Stan funduszy na poczqtek roku zl

Wptywy z tyt. oplaty ogrodowej
Wptywy z tyt. podwy2szonej oplaty ogrodowej - dawna optata inwestycyjna 15 600,00 zl
Wptywy z tyt. wykorzystania majqtku trwatego PZD - (Dom Dzialkowca, place zabaw, miejsca postojowe)

RAZEM WPTYWY 15 500,00 zl
Rozliczenie inwestycji ( . .....)

nne wydatkizgodnie z 5 4 poz.3 Uchwaty LUllll2}Ls (Bl7l2}t5)
RAZEM WYDATK] zl

Stan funduszu na koniec roku 15 500,00 zl

ROZLICZENTE FUNDUSZU OSWIATOWEGO - 2017 ROK

Stan funduszy na poczqtek roku 486,04 zl
Wplywy z tyt. podwy2szonej oplaty ogrodowej - wpisowe 400,00 zl
RAZEM WPTYWY 885,04 zl
Wydatki (np. na konkursy wSr6d dzialkowc6w)
RAZEM WYDATKI zl
Stan funduszu na koniec roku 885,04 zl


