
SPRAWOZDANIE FINANSOWE HUFCA ZA OKRES 
                      OD  21.11.2015   DO 30.09.2017 
 
 
                       Za nami połowa kadencji. Sytuacja finansowa Hufca jest 
stabilna. Faktury opłacane są na bieżąco. W  roku 2016 Chorągiew 
Zachodniopomorska wprowadziła jednolity program finansowy 
„Symfonia”  Rok 5015 został zamknięty z saldem 20 771,35 zł. 
 Czas od Zjazdu Hufca do końca roku nie przyniósł specjalnych zmian. 
 W 2016 roku Drużyny bardziej przyczyniły się do zadbania o 1%. Na 
konto hufca wpłynęła kwota  
7 054,35  zł (1% za rok 2015 wpłynął na konto w 2016 roku) 
Największą kwotę zebrały Drużyny z Międzyzdrojów. 
W 2016 roku Hufiec pozyskał 3 dotacje  
1. Międzyzdroje – 10 000,00 
2. Harcerski Klub HDK – 3 000,00 
3. Krąg Seniorów „Kotwica”- 2 500,00 
Dotacje zostały rozliczone w terminie 
Drugim źródłem pozyskania pieniędzy jest Dom Harcerza- jego  
letnia działalność. Pozyskaliśmy kwotę 11 505,80  zł. 
Składki zebrane od instruktorów i jednostek organizacyjnych – 7 158,5 zł 
Składki- 4 391,4 9 (do Chorągwi) 
 
Wydatki Hufca w 2016 roku kwotowo: 
Woda-  917,22 zł 
Energia elektryczna – 2348,56 zł 
Gaz – 239,89 zł 
Ubezpieczenia – 1057,76 
Śmieci- 155,52 
Prowizje bankowe – 613,50 zł 
Orange- 213,27 zł 
 Noty księgowe- 8 584,64 
Razem : 14 130,36 zł 
W maju została rozwiązana umowa  z Orange. Został pozyskany telefon 
komórkowy i jest doładowywany na kartę. 
Poza tym drużyny wydawały pieniądze na swoje potrzeby z 1% jak 
również ze składek. Były to elementy umundurowania, materiały 
papiernicze itp na potrzeby przeprowadzenia zbiórek. W roku obyły się 3 
obozy organizowane przez drużyny – zostały one rozliczone 
Rok 2016 zamknął  się saldem 14 902,65 zł 



 W roku 2017 dochody z Domu harcerza (do 30.09 ) – 6 760 zł  

Hufiec (drużyny ) pozyskał dotacje 10 000,00 i 11 500,00. są one w 
trakcie rozliczania. 

Zebrane składki za trzy kwartały i częściowo za czwarty – 7 273,00 zł 

Odprowadzone do Chorągwi – 4 081,6 zł 

Na podstawie zebranych składek nie można stwierdzić ilu harcerzy i 
zuchów jest w drużynach. Jest duża rotacja. Jedni mają opłacone I i II 
kwartał inni III kwartał. 

Koszty w 2017 roku do 30.09.2017 : 
Prowizje bankowe – 468,40 zł 
Energia elektryczna – 1469,25 zł 
Ubezpieczenia – 1111,5 zł 
Gaz – 136,19 zł 
Śmieci – 171,55 zł 
Woda – 649,59 
Noty księgowe – 2 821,12 
Razem : 6 827,60 zł 
Saldo bankowe i kasowe na 30.09.2017 wynosi – 11 606,88 zł + 286,06 zł 
W tym roku odbyły się 3 obozy- zostały rozliczone – 1 nie w terminie 
Na obecny czas nie mam informacji odnośnie 1% za rok 2016. 
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