Sprawozdanie finansowe z działalności
Zabrzańskiego Stowarzyszenia
Miłośników Motoryzacji
za rok obrotowy 2018
(od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku).

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.

Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji.
Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji
ul. ks. dra 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.

Wskazanie czasu
ograniczony.

trwania

działalności

jednostki,

jeżeli

jest

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2018 do 31-12-2018.

4.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
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Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia
je według wartości nominalnej.

Bilans
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawa
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe

0,00 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz
stowarzyszenia
SUMA

66,52 zł

PASYWA
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania
długoterminowe
III. Zobowiązania
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł

---

---

0,00 zł

---

---
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0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
66,52 zł

66,52 zł SUMA

66,52 zł
0,00 zł
0,00 zł
331,86 zł
-265,34 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

66,52 zł

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 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 (niewymienione w pozycjach
A i G)
F. Pozostałe koszty (niewymienione 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)

Kwoty za rok:
Poprzedni
obrotowy
2
3
--5257,60
--540,00
---

4717,60

---

0,00

---

5522,94

---

-265,34

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

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

---

0,00

---

0,00

-----

0,00
0,00

---

-265,34

---------

0,00
0,00
0,00
-265,34

---

0,00

---

0,00

4

Informacja dodatkowa
1.

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu
dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań

warunkowych

nieuwzględnionych

w

bilansie,

ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych
rzeczowo.
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

2.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom
organów

administrujących,

zarządzających

i

nadzorujących,

ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)
1)

Aktywa trwałe

0,00 zł

2)

Aktywa obrotowe

66,52 zł

-

zapasy

0,00 zł

-

środki finansowe w kasie

0,00 zł

-

środki finansowe na rachunku bankowym

66,52 zł
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-

należności

0,00 zł

-

należne wpłaty od fundatorów

0,00 zł

3) Pasywa – Fundusz Własny

66,52 zł

-

fundusz statutowy:

0,00 zł

-

zysk (strata) z lat ubiegłych:

331,86 zł

-

zysk (strata) roku bieżącego:

-265,34 zł

4) Pasywa - zobowiązania i Rezerwy

0,00 zł

-

zobowiązania

0,00 zł

-

przychody przyszłych okresów

0,00 zł

(dotacje na rok przyszły)

4.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem
ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków publicznych:
-

składki członkowskie:

540,00 zł

-

darowizna osoby fizycznej:

0,00 zł

-

dotacje:

4587,60

-

dotacja Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
określona w rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do Pomocy De Minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz na podstawie na
podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów

w

zakresie

polityki

spójności

finansowej
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w perspektywie

finansowej

w 2014-2020,

rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej
w ramach programów operacyjnych finansowych z EFS na lata
2014-2020.
-

działalność odpłatna pożytku publicznego:
-

130,00 zł

odpłatna organizacja Rajdu Targowego 2018 w ramach
Międzynarodowych Targów Turystyki w Zabrzu jako warunek
dotacji Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.

5.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów
-

koszty poszczególnych dotacji
-

4.587,60 zł

dotacja Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
określona w rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do Pomocy De Minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz na podstawie
na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów

w

w perspektywie

zakresie
finansowej

polityki

spójności

w 2014-2020,

finansowej

rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej
w ramach programów operacyjnych finansowych z EFS na lata
2014-2020.
-

koszty działań statutowych, nieodpłatanych

935,34 zł

-

koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł
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6.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu
statutowego
Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7.

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8.

Inne informacje niż wymienione w pkt. 1–7, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do
jednostki.
Nie dotyczy.

Zabrze, 31 stycznia 2019 r.

8

