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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2007

Uwagi wstępne
Działania Stowarzyszenia i grup ATD Czwarty Świat w Polsce opierają się na bezpłatnej pracy 
wolontariuszy. Wolontariusze nawiązują kontakty z partnerami, tłumaczą teksty, goszczą innych 
wolontariuszy podczas spotkań lokalnych, towarzyszą osobom żyjącym w ubóstwie, moderują spotkania.

Koordynacją działań w Polsce, a także koordynacją kilka projektów, zajmują się na razie, razem 
wolonariuszami, stali wolontariusze z ATD Czwarty Świat z Francji mieszkający w Polsce. Są oni tez na 
razie opłacani przez Ruchu ATD Francja. Pobierają niewielkie wynagrodzenie (równe francuskiej 
pensji minimalnej). 

Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat pokrywa często koszty szkoleń wolontariuszy polskich ( zwykle 
podczas spotkań europejskich odbywających się poza Polską).

W Polsce stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami, korzystając nieodpłatnie z sal spotkań i 
wystawowych oraz  innych form wsparcia.

A. Przychody z działalności statutowej 

11 193,00 – dotacja z FIO
   9 823,75 – dotacja z Ambasady Francji w Polsce
   7 347,27 – dotacja z Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Swiat
   1 000,00 – dotacja z MOPR Kielce
   2 455,00 – darowizny indywidualne
      170,00 – składki członkowskie
Razem : 31 989,02

B. Koszty realizacji zadań statutowych

1700,00 – opracowanie książki „Ujrzymy słońce”
4500,00 – druk książki „Moje serce jest w kamyku” i materiałów TAPORI
6106,37 – uczestnictwo młodzieży w konferencji  w Paryżu
2010,00 – druk biuletynu 
  561,20 – druk katalogu
  483,12 – druk plakatów i ulotek informacyjnych 
  849,13 – koszt spotkania młodzieży z okazji 17 października
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1575,21 – koszt konferencji i promocji książki „Germaine”
1506,31 – koszt udziału w obchodach 17 października
  448,93 – koszt spotkania 17 grudnia – ewaluacja obchodów 
  760,66 – druk materiałów promocyjnych (odsłonięcie repliki Płyty)
6082,96 – koszt wynajmu lokalu
2312,32 – koszt materiałów i sprzętu
Razem : 28 896,21

C. Wynik finansowy na działalności statutowej

31 989,02 –28 896,21 = 3 092,81

D. Koszty administracyjne

312,06 – energia elektryczna
328,37 – obsługa bankowa
2189,23 – inne (koszty podróży, ksero materiałów, telefony, koszty  
                   przesyłek pocztowych, znaczki pocztowe)
Razem : 2829,66

F. Pozostałe koszty 

77,50 – odsetki za opóźnienie płatności czynszu

G.   Przychody finansowe

     3,62 – kapitalizacja odsetek
     3,17 – wynik finansowy z 2006 roku
     Razem: 6,79

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

3 092,81 – 2829,66 – 77,50 + 6,79 = 192,44

K. Wynik finansowy ogółem

192,44


