Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
„Nasz Powiat”
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2017 – 31.12.2017
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SPIS TREŚCI:
WSTĘP – OŚWIADCZENIE
I.

BILANS

II.

RACHUNEK WYNIKÓW

III.

INFORMACJA DODATKOWA
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OŚWIADCZENIE
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi
działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego „Nasz Powiat”
przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2016 roku, na które składa się:
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
Rachunek wyników za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy

o

rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.

Podpisy członków Zarządu

……… .....................................................
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)

…………………..……………..
(imię, nazwisko, stanowisko)

…………………..……………..
(imię, nazwisko, stanowisko)

…………………..……………..
(imię, nazwisko, stanowisko)
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INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” z
siedzibą w Brzezinach zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie
prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
działanie na rzecz rozwoju powiatu brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji i integracja społeczności
lokalnej, a także popieranie i organizowanie działalności zmierzającej do nawiązania współpracy
między organami organizacji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami
miasta i gmin powiatu brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju.
Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 2012-02-14 roku pod numerem KRS 0000411220
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017
roku i kończący się 31.12.2017 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od
dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Stowarzyszenie w 2017 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym
sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.
3. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017 .
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad
rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących
zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami
Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
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4.1 Rachunek wyników
4.1.1

Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.
4.1.2

Koszty

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również
świadczeń określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez
stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem.

4.2 Bilans
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki
bankowym.

na rachunku

Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a
kosztami za dany rok obrotowy.
Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników
sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań
dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
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5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł
Łączna kwota Przychodów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wyszczególnienie
Składki członkowskie
Wpłaty studentów
Wpłaty uczestników rajdu
Wpłaty uczestników maratonu rowerowego
Przychody z dotacji Powiatu Brzeziny
Przychody z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
Przychody z usługi promocyjnej „Orka” i „ Zlotu
Motocyklistów” (sfinansowanej z Urzędu
Marszałkowskiego)
Razem:
zwrot dotacji
Przychody uwzględniające zwroty dotacji (poz.8-poz.9)

Kwota w zł

480,00
6 065,00
2 000,00
5 350,00
13 700,00
27 940,00
5 000,00

-

60 535,00
175,88
60 359,12

Wyjaśnienie do poz. Przychody z dotacji Powiatu Brzeziny (wiersz 5)
Lp. Powiat Brzeziny przekazał dotacje na realizację zadań publicznych:

Kwota w zł

1

Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelani Brzezińskiej

2000

2
3
4

Wycieczka seniorów „Szlakiem architektury drewnianej” po woj. łódzkim
Organizacja XII Zlotu Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Powiatu Brzezińskiego
Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Powiatowe Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Razem

3000
2700

5
6

1000
3000
2000
13 700

Wyjaśnienie do poz. Przychody z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (wiersz 6)
Lp. Urząd Marszałkowski przekazał dotacje na realizację zadań publicznych:

1
2

Maraton rowerowy
Wycieczka seniorów „Szlakiem architektury drewnianej” po woj. łódzkim
Razem

6

Kwota w zł
21 000
6 940
27 940

6. Informacja o poniesionych kosztach kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych finansowanych
lp
1

Koszty działań promocyjnych
Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelani Brzezińskiej

Kwota w zł
2 000,00

2
3
4

Maraton rowerowy
Wycieczka seniorów „Szlakiem architektury drewnianej” po woj. łódzkim
Organizacja XII Zlotu Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim

26 444,00
12042,74
4 705,555

5

Usługa promocyjna Orka

1 400,00

6
7
8
9

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego
Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Powiatowe Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Pozostałe koszty
razem

1 060,79
2 995,53
1 999,85
7 176,94
59 825,40

Wyjaśnienie do poz. Pozostałe koszty (wiersz9)
1. zużycie materiałów i tuszu
2. opłaty bankowe
3. zakup art. spożywczych na poczęstunek UTW
4. hosting
5. strona internetowa
6. wykłady
7. wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia
8. przesyłki
9. razem

Razem koszty
Razem przychody
nadwyżka przychodów nad kosztami

224,00
182,90
1 139,70
405,90
613,92
500,50
4 070,00
40,02
7 176,94

59 825,40
60359,12
533,72

Różnica środków na rachunku bieżącym:
Stan środków na 01-01-2017 3 836,12
Stan środków na 31-12-2017
4 307,34
Różnica
+ 471,22
Stan sald na kontach rozrachunkowych:
Rozrachunki z budżetami 27,- (dt)
7. W 2017 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie
Art. 17 u.1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sporządzono: .....................................

Zarząd: .............................................

Brzeziny, dnia .....................................

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