Sprawozdanie finansowe z działalności
Zabrzańskiego Stowarzyszenia
Miłośników Motoryzacji
za rok obrotowy 2017
(od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku).

Zabrze, 20 stycznia 2018 r.

(strona celowo pozostawiona pusta)
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I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Dane ogólne stowarzyszenia

Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji
Ul. ks. dr. Antoniego Korczoka 60/22
41-800 Zabrze
REGON: 243288228
NIP:

648-276-86-93

KRS:

0000464206

Sąd rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

2.

Cele działalności stowarzyszenia

Celem

działalności

stowarzyszenia,

zgodnie

ze

statutem,

jest

prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez:
a)

promocję miasta Zabrze i województwa śląskiego,

b)

działania na rzecz ochrony zabytków motoryzacji oraz dotyczącej ich
dokumentacji,

c)

restauracja

pojazdów

zabytkowych,

rozwijanie

zainteresowań

motoryzacyjnych członków stowarzyszenia,
d)

krzewienie wiedzy motoryzacyjnej oraz kultury motoryzacyjnej wśród
społeczeństwa,

e)

promowanie pojazdów zabytkowych jako elementów kultury, historii
i dziedzictwa narodowego,

f)

współpraca z władzami lokalnymi, wojewódzkimi i państwowymi, a także
ze środowiskami artystycznymi;
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Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:
a)

promocję

pojazdów

mechanicznych

poprzez

przygotowanie

i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach okolicznościowych oraz
spotkaniach specjalistycznych,
b)

pozyskiwanie,

odrestaurowywanie

i

prezentowanie

pojazdów

mechanicznych oraz innych przedmiotów, związanych z techniką
i historią motoryzacji,
c)

udzielanie

specjalistycznej

w prowadzonych

przez

pomocy

nich

członkom

pracach

stowarzyszenia

renowacyjnych

pojazdów

mechanicznych oraz zabytków techniki,
d)

współpracę z samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami
społecznymi,

kulturalnymi

i

artystycznymi

poprzez

działalność

wystawienniczą, edukacyjna i popularyzatorską, związaną z głównym
celem stowarzyszenia,
e)

współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących
popularyzacji i promocji działań stowarzyszenia oraz kwestii związanych
z szeroko rozumianą motoryzacją;
Na majątek stowarzyszenia składają się:

a)

środki pozyskane ze składek członkowskich,

b)

środki pozyskane z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,

c)

środki pozyskane z dochodów ofiarności publicznej,

d)

fundusze

pozyskane

ze

środków

finansowych,

przekazanych

stowarzyszeniu na wykonanie określonych zadań, zgodnie z założeniami
statutu;
Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania
i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje zarząd. Do zawierania umów,
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udzielania

pełnomocnictwa

i

składania

innych

oświadczeń

woli,

w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy co najmniej
dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu.

2.

Zakres opracowania

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku.

3.

Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg
rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z ogólnie
przyjętymi

zasadami

–

polityka

rachunkowości

w

sposób

zgodny

z postanowieniami Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej.

4.

Przyjęte zasady rachunkowości

Forma sprawozdania finansowego
a)

sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zostało sporządzone w wersji
uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych

jednostek

niebędących

spółkami

handlowymi,

nieprowadzących działalności gospodarczej,
b)

wycenę aktywów i pasywów, wykazanych w bilansie na koniec roku
obrotowego,
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sporządzono

według

zasad

określonych

Ustawą

o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień
bilansowy są:
- dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych – cena nabycia, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne,
- dla zobowiązań – kwota wymagalnej zapłaty na dzień bilansowy,
- dla należności – kwota wymagalnej zapłaty na dzień bilansowy,
- dla środków pieniężnych w banku i w kasie – ich wartość nominalna;
c)

ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych – środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się
metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych, określonych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe
o wartości poniżej 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu
następnym po miesiącu, w którym środek trwały został przekazany do
użytkowania.

5.

Ustalenie wyniku finansowego

Przychód

z

działalności

statutowej

stanowią

dotacje,

składki

członkowskie i inne przychody określone statutem. Przychód może być też
stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za
poprzedni rok obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego.
Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariancie porównawczym.

6.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu
bilansowym

Nie miały miejsca żadne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
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II.

Bilans

Wiersz

Stan na koniec roku
obrotowego 2017

Wyszczególnienie
AKTYWA

A.

Aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe
B.
Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
Aktywa razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy,
- należne wpłaty na kapitał podstawowy,
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwy na zobowiązania,
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
Pasywa razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A.
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III.

Przychody i koszty wynikające z działalności stowarzyszenia.
1. Przychody uzyskane:
-

ze składek członkowskich

-

ze składek członkowskich za poprzednie lata

1060,00 zł
573,86 zł

2. Koszty poniesione:
-

na działalność statutową

-

na administrację

1302,00 zł
0,00 zł

3.

Informacje o nadzwyczajnych przychodach i kosztach nie wystąpiły.

4.

Na dzień sporządzenia bilansu na rachunku bankowym dostępne są
środki pieniężne w kwocie 331,86 zł.

5.

W roku 2017 stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.

6.

Wynik działalności statutowej.
W stowarzyszeniu w roku 2017 wystąpiła nadwyżka przychodów nad
kosztami (zysk) w wysokości 331,86 zł, który po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego zostanie wliczony do przychodów
stowarzyszenia na rok obrotowy 2018.
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Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r.
sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada
2001 r. (Dz. U. 137 poz. 1539 z poźn. zm.).

Wyszczególnienie
1
A. Przychody z działalności statutowej w tym:
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje
i subwencje
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wartość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne
I. Zużycie materiałów i energii
II. Usługi obce
III. Podatki i opłaty
IV. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
V. Amortyzacja
VI. Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycjach
A i G)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycjach
B, D, i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wartość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne (C-D-E)
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkość dodatnia)
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Kwoty za rok:
poprzedni
obrotowy
2
3
--1633,86
--1060,00
---

573,86

---

0,00

---

1302,00

---

331,86

---------------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

---

0,00

---

0,00

-----

0,00
0,00

---

0,00

---------

0,00
0,00
0,00
0,00

-----

--331,86

