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Informacje uzupełniające do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 
 
 
 

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach  
 
 
 
Stowarzyszenie Aktywności  Fizycznej i Artystycznej „AFART” nie posiada  żadnych 
rzeczowych  aktywów trwałych, długoterminowych aktywów finansowych i zapasów 
materiałów .  
 
Inwestycje krótkoterminowe na ogólną kwotę      1 722,58 zł 

obejmują: 

- gotówkę w kasie na kwotę         860,69 zł 
- środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym na kwotę        889,59 zł 
- środki pieniężne na lokacyjnym rachunku bankowym na kwotę              2,30 zł 

 
 
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2016 wykazuje wielkość dodatnią na kwotę   
1 722,58 zł i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami oraz został przeniesiony na 
rozliczenie międzyokresowe przychodów i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
zwiększy przychody działalności statutowej roku 2017. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe nie występują. 
 
 

2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 
 
Przychody uzyskane w 2016 roku przez jednostkę pochodzą z następujących źródeł: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kwota Struktura %

1. Przychody z działalności statutowej 64 813,17 zł   99,99%

a) Dotacja z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Obóz "Lato nad Morzem 2016" 10 000,00 zł   15,43%

b) Wpłaty od uczestników zadań statutowych Obóz "Bałtyk 2016" oraz "Lato nad Morzem 2016" 50 315,00 zł   77,62%

c) Składki członkowkskie 1 900,00 zł      2,93%

d) Darowizny 1 800,00 zł      2,78%

e) Przychody z 1% na rzecz OPP 704,20 zł         1,09%

f) Nadwyżka przychodów z lat ubiegłych 93,97 zł           0,14%

2. Przychody finansowe 8,38 zł              0,01%

3. Zyski nadzwyczajne -  zł                0,00%

64 821,55 zł   100,00%

Wyszczególnienie

Razem przychody
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3. Informacje o strukturze kosztów 
 
Koszty poniesione przez jednostkę: 
 

 

 

Bielsko-Biała, 31.03.2017 r. 

 

 

 

Kwota Struktura %

1. Koszty realizacji zadań statutowych 60 689,27 zł   96,18%

a) Obóz "Bałtyk 2016" oraz "Lato nad Morzem 2016" - środki własne i wpłaty uczestników 48 571,91 zł   76,98%

b) Obóz "Lato nad Morzem 2016" - dotacja Urzedu Miasta w Bielsku-Białej 10 000,00 zł   15,85%

c) Warsztaty wyjazdowe 1 055,66 zł      1,67%

d) Warsztaty stacjonarne 1 061,70 zł      1,68%

2. Koszty administracyjne 2 409,70 zł      3,82%

a) Zużycie materiałów i energii -  zł                0,00%

b) Usługi obce 2 409,70 zł      3,82%

c) Podatki i opłaty -  zł                0,00%

d) Wynagrodzenia -  zł                0,00%

e) Pozostałe koszty -  zł                0,00%

3. Pozostałe koszty działalności statutowej -  zł                0,00%

4. Koszty finansowe działalności statutowej -  zł                0,00%

5. Straty nadzwyczajne -  zł                0,00%

63 098,97 zł   100,00%

Wyszczególnienie

Razem koszty


