
 

Dodatkowe Sprawozdanie Finansowe 
 

Stowarzyszenia Rodów Jaworowskich  O.P.P. 

za  okres  od  01. 01. 2019 r.  do   31. 12. 2019 r. 
 

Dodatkowe informacje składamy zgodnie z art. 48 Usta. o Rachunkowości. 
 

Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich prowadzi księgowość w formie księgi 

głównej handlowej. Operacje księgowe  zapisywane  są  na  kontach   syntetycznych 

w formie zapisu elektronicznego.   Zapewnia to wystarczającą szczegółowość dającą 

gwarancję wiarygodności  informacji  dla  potrzeb  zarządzania. 
 

Stowarzyszenie nie prowadzi statutowej działalności gospodarczej odpłatnej 

związku z powyższym nie wypracowujemy zysków i nie generujemy strat.   

Jednym ze źródeł dochodu Stowarzyszenia są składki członkowskie od osób 

fizycznych w wysokości  2,00 zł/m / do 31. 12. 2016 r. 1,00 zł/m / oraz od osób 

prawnych 10,00 zł/m i dobrowolne  składki  oraz  przychody  finansowe  / odsetki  

bankowe z tytułu lokat terminowych /. 

 Od dnia 16. 01. 2008 r. Stowarzyszenie nabyło prawo  w związku z statusem 

organizacji pożytku publicznego do odpisu 1% od podatku osób fizycznych, po raz 

pierwszy odpis ten za rok 2008 osiągnął wartość 2.507,90 zł.  za  rok 2009 1.208,30 

zł. za rok 2010 1.632,10 zł. za rok 2011 1828,40 zł za rok 2012 1.114,50 zł za rok 2014 

1.063,70 zł, za rok 2015 1.212.90 zł, za rok 2016  982,00 zł. za rok 2017 1.914,50 zł. 

oraz za rok 2018 1508,80 zł i w roku 2019 1.771,90 zł.  Ogółem za miniony okres 

otrzymaliśmy kwotę 16.924,00 zł. Zebrane fundusze zostały sukcesywnie wydawane 

na cele stowarzyszenia,  w latach 2009 – 2018 wydatkowano kwotę 11.728,80 zł oraz 

w roku 2019  na VII Zjazd i VI Kongres S. R. J. sumę 5.195,80 zł. 

Fundusze własne Stowarzyszenia to suma 721,79 zł.  

Stowarzyszenie zebrało 8.650,00 zł. na  renowację pomnika naszych przodków  

usytuowanego na cmentarzu w Goleszynie pow. Sierpc. Cała kwota została wydana  

Po wykonanej renowacji pomnik uroczyście odebrano w dniu 29.06.2019 r. 

Stowarzyszenie  nie  zatrudnia  żadnego  pracownika  wszystkie  niezbędne prace 

wykonywane są w systemie wolontariatu . 

Decyzją IV Kongresu w dniu 24.06.2012 r. powołano Samodzielny 

Warszawski  Oddział  Stowarzyszenia  Rodów  Jaworowskich  z  siedzibą, 03 - 341 

Warszawa ul. Żuromińska 12/17, który ma swoje oddzielne konto bankowe.   

Samodzielny  Oddział Warszawski sprawozdania oddzielnego nie składa, 

wszystkie dane i wykonywane prace są zawarte w jednym sprawozdaniu 

stowarzyszenia. 

Innych dodatkowych informacji nie posiadamy i nie składamy. 
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Ryszard Dziedzinkiewicz  

 / prowadzący księgę / 


