
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ „AFART” W BIELSKU-BIAŁEJ 

UL. WIŚNIOWA 9/24, 43-303 BIELSKO-BIAŁA 

za rok obrotowy 2013 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: 

 

-  Zarząd główny Stowarzyszenia – sporządzający sprawozdanie finansowe 

- Brak innych jednostek organizacyjnych 

 

2. Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym na podstawie 

statutu było: 

- Organizowanie wypoczynku, zajęć rekreacyjno – turystyczno - krajoznawczych oraz 

warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach obozów turystyczno – 

przyrodniczych. 

W 2013 roku w ramach umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminą Bielsko-Biała 

zorganizowano obóz przyrodniczo-turystyczny „Bieszczady 2013”, który sfinansowano  ze 

środków własnych, wpłat uczestników oraz dotacji przekazanej od Gminy Bielsko-Biała. 

Stowarzyszenia w 2013 roku samodzielnie zorganizowało szereg dodatkowych imprez i 

warsztatów dla dzieci i młodzieży: Obóz snowboardowo – narciarski „Pieniny 2013”, 

warsztaty artystyczne oraz świąteczne dla dzieci. 

3. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 

numerem KRS 0000345381, numerem REGON 241483701 oraz NIP 5472117410. 

W dniu 25.01.2013 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

   

Członkami zarządu są: 

 

PREZES – Anna Maśka, 

WICEPREZES – Marek Łękawa, 

SKARBNIK – Jadwiga Maśka, 

SEKRETARZ – Adam Halama, 

 

4. Celami statutowymi stowarzyszenia są:  

 

-  Głównym celem jest pobudzanie do aktywności fizycznej i artystycznej dzieci, 

młodzież oraz środowiska bierne, 

-  Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 



a) Prowadzenie działalności  edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i 

wspierania przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych , rekreacyjno – sportowych oraz 

turystycznych , a także prozdrowotnych i proekologicznych. 

b)  Zapobieganie i przeciwdziałanie agresji, która wynika z braku zainteresowań. 

c) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

d) Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań. 

e) Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej. 

f) Integracja międzykulturowa oraz zapobieganie nietolerancji i nasilaniu się wrogości wobec    

       inności. 

g) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między  

        społeczeństwami. 

h) Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym. 

I) Podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

j) Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród  

        ludzi młodych. 

k) Promocja Bielska – Białej w kraju i za granicą. 

l) Działania ekologiczne i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. 

m) Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

5. Stowarzyszenie w 2013 roku realizowało swoje cele poprzez:      

 

Opracowywanie i realizację programów autorskich,  

Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci obozów turystyczno – 

przyrodniczych, wycieczek, warsztatów plastycznych, konkursów wiedzy. 

Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. 

 

6. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 obejmuje okres od 01.01.2013 do 

31.12.2013. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje” 

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

- Bilans, 

- Rachunek zysków i strat, 

-  Informację dodatkową. 

 

8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową i na 

tej podstawie sporządza roczne sprawozdanie finansowe. 

9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 

przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 

działalności. 

10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) 

rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 

dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2002r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad 



rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 

nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001r., nr 137, poz. 1539 z późniejszymi 

zmianami) ustalających: 

 

- Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 

- Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

- Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

- Systemu ochrony danych i ich zbiorów, 

- Wzór sprawozdania finansowego. 

 

Stowarzyszenia wybrało zasady, metody i wzory spośród możliwych do stosowania zasad, 

metod i wzorów dopuszczalnych ustawą oraz rozporządzeniem i wprowadzono je do 

stosowania na okres wieloletni. 

Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi 

metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

 

- Środki pieniężne: w wartości nominalnej 

- Zobowiązania w:  kwotach wymagalnej zapłaty w wartości nominalnej. 

 

 

……………………………………………………… 

                                                 Podpis Prezesa Zarządu 

 

Bielsko-Biała, dnia 29 marca 2013r. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DODATKOWA 

do sprawozdania finansowego  

STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ „AFART” W BIELSKU-BIAŁEJ 

UL. WIŚNIOWA 9/24, 43-303 BIELSKO-BIAŁA 

za rok obrotowy 2013 

 

I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

 

-      Rzeczowe aktywa trwałe wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie: nie  

       występują 

 

-      Długoterminowe aktywa finansowe wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie:      

       nie występują  

 

-      Zapasy materiałów wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie: nie występują 

 

-      Należności i roszczenia  wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie: wg wartości  

        rzeczywistej wymagającej zapłaty 

   

-      Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie: wg  

       wartości rzeczywistej wyrażonej w PLN 

 

-      Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: wg wartości  

        rzeczywistej wymagającej zapłaty 

 

 

W trakcie roku obrotowego w Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne składniki aktywów trwałych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH  

       ŹRÓDEŁ W TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PRZYCHODY ZA ROK 2013 

KWOTA STRUKTURA % 

 
Przychody razem 86770,00 100 

 1. Przychody z działalności 
statutowej 

86770,00 100,00 

 a) składki określone statutem 
1900,00 2,19 

 b) dotacje Gmina Bielsko-Biała  
20800,00 23,97 

 c) wpłaty od uczestników 
zadań statutowych 

57670,00 66,46 

 d) darowizny 
6400,00 7,38 

 e) pozostałe przychody 
0,00 0,00 

 2. Przychody finansowe 
0,00 0,00 

 3. Zyski nadzwyczajne 
0,00 0,00 

 

 

III.  NFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW STANOWIĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIEŻNE  

        NIEPIENIEŻNE OKREŚLONE STATUTEM ORAZ O STRUKTURZE KOSZTÓW     

        ADMINISTRACYJNYCH   

         

WYSZCZEGÓLNIENIE 

KOSZTY ZA ROK 2013 

KWOTA STRUKTURA % 

 
Koszty razem 85504,57 100 

 Z tego: 
I. Koszty realizacji zadań 

               statutowych 
84850,26 99,23 

 1) Obóz „Pieniny” 
14261,80 16,68 

 2) Obóz „Bieszczady”  
67592,10 79,05 

 3) Warsztaty artystyczne 
696,36 0,81 

 4) Wyprawa Ameryka 

Południowa, Patagonia 
2300,00 2,69 



 II. Koszty administracyjne 
654,31 0,77 

 1) Zużycie materiałów 
0,00 0,00 

 2) Usługi obce 
98,57 0,12 

 3) Podatki i opłaty 
30,00 0,04 

 4) Pozostałe koszty 524,74 0,61 

 III. Pozostałe koszt działalności  

statutowej 
0,00 0,00 

 IV.  Koszty finansowe 

działalności statutowej 
0,00 0,00 

 V. Straty nadzwyczajne 

działalności statutowej 
0,00 0,00 

 

       Koszty administracyjne stanowią 0,77% ogółu kosztów, które Stowarzyszenie poniosło w 2013  

       roku. 

 

IV. DANE DOTYCZĄCE UDZIELNYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ 

       ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ   

- w 2013 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń. 

 

V.   WYNIK FINANSOWY (ZYSK) ROKU 2013: 

- zgodnie z przyjętymi zasadami Polityki Rachunkowości Stowarzyszenia został 

przeniesiony na rozliczenia międzyokresowe przychodów i po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego zwiększy przychody działalności statutowej roku 2014. 

       

VI.   ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW: 

- zgodnie z przyjętymi zasadami Polityki Rachunkowości Stowarzyszenia dotyczą wpłat 

na obóz „Pieniny 2014”, którego zorganizowanie jest przewidziane w następnym roku. 

Wpłaty uczestników wpłynęły na konto bankowe stowarzyszenia w grudniu 2013 r. 

 

VII.   POSIADANE PRZEZ STOWARZYSZENIE ŚRODKI PIENIĘŻNE 

 

        Kasa  Bank 

 

- stan na koniec 2013 roku:                 193,74 zł             10.318,19 zł  

 

 

 

……………………………………………………… 

                                                 Podpis Prezesa Zarządu 

Bielsko – Biała, dnia 29 marca 2013r. 


