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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje ogólne

Stowarzyszenie  Krzewienia  Sportu,  Turystyki  i  Kultury  "Kolejarz",  mające  siedzibę:

ul.  Stefana  Jaracza  2,  Warszawa  00-378,  zarejestrowane  jest  w  Krajowym  Rejestrze

Sądowym  pod  numerem  0000139577  w  Sądzie  Rejonowym  dla  m.st.  Warszawa  XII

Wydział Gospodarczy. 

Podstawowym przedmiotem działalności jest promowanie, popularyzacja i organizowanie

kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz innych form czynnego wypoczynku i działalności

kulturalnej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2018. 

Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa

12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. 

Na  dzień  sporządzenia  sprawozdania  finansowego  nie  są  nam  znane  okoliczności

i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez

jednostkę  działalności  w  najbliższym  okresie.  Dlatego  sprawozdanie  sporządzono  przy

założeniu, że działalność będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wykazane  w  bilansie  na  koniec  roku  obrotowego  aktywa  i  pasywa  wyceniono

następującymi  metodami  wyceny  wynikającymi  z  przyjętych  zasad  (polityki)

rachunkowości:

1. wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia;

2. środki trwałe w cenach nabycia;

3. należności w wartościach nominalnych;

4. zobowiązania w wartościach wymagających zapłaty.

 Ewidencję kosztów prowadzono w układzie kalkulacyjnym kont zespołu 5.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 6 do Ustawy  z dnia  

29.09.1994 r. o rachunkowości.

Sporządzono dnia 26.03.2019 r.

.........................................................................  ....................................................

 (data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)                           (pieczęć firmowa)
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III.  Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:

PRZYCHODY

Lp. SPECYFIKACJA 2017 rok 2018 rok

PRZYCHODY RAZEM 996 452,87 1 152 142,52

1 Przychody z działalności statutowej 102 595,50 114 804,33

a Składki członkowskie 100 595,50 84 782,10

b Darowizny 2 000,00 30 022,23

2 Inne przychody określone statutem 887 752,35 1 029 673,19

a Imprezy statutowe 359 810,26 397 933,29

b Dotacje Gmina Miasto Stargard 242 200,00 333 200,00

c Refundacja z Urzędu Pracy 34 867,06 46 662,03

d Przychody z działalności gospodarczej 234 375,03 246 564,86

e Przychody z reklamy 16 500,00 5 313,01

3 Pozostałe przychody 6 105,02 7 665,00

    2. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych:

KOSZTY

Lp SPECYFIKACJA 2017 rok 2018 rok

KOSZTY 974 260,71 1 070 171,29

1 Koszty realizacji zadań statutowych 454 232,30 571861,52

a Imprezy statutowe 387 276,46 449 121,06

b Działalność kulturalna, muzyczna i plastyczna 66 955,84 122 740,46

2 Koszty administracyjne 493 820,11 478 755,36

a zużycie materiałów i energii 45 385,00 37 016,62

b usługi obce 91 226,52 106 555,41

c podatki i opłaty 5 872,44 350,00

d wynagrodzenia i składki ZUS 306 978,67 312 702,58

e pozostałe 44 357,48 22 130,75

3 Koszty operacyjne 25 385,87 18 692,84

4 Koszty finansowe 822,43 861,57
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3. Wystąpiły wydatki związane między innymi z otrzymanymi dotacjami niestanowiące

kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od

osób prawnych w wysokości: 114170,91zł.

4.  Rozliczenia  międzyokresowe przychodów wykazują kwotę  składek członkowskich

otrzymanych w grudniu 2018 roku dotyczących następnego okresu sprawozdawczego

oraz równowartość należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,  których

wykonanie nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

5. Fundusz Statutowy na dzień bilansowy nie wykazywał żadnej wartości.

6. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

7.  Stowarzyszenie  otrzymało  darowizny  od  osób  fizycznych  i  przeznaczyło  je  na

działania statutowe w zakresie działalności kulturalnej.

            

........................................................ ......................................................
             (miejsce i data sporządzenia)        (pieczęć firmowa)

..........................................................................     ......................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)                  (prezes zarządu)         

........................................................................
                         (zastępca prezesa)

........................................................................
                                                                                                                                             (członek zarządu)

........................................................................
                                                                                                                                             (członek zarządu)

.........................................................................
                                                                                                                                           (członek zarządu)

.........................................................................
                                                                                                                                         (członek zarządu)
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