
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
STOWARZYSZENIA AKTYWNO ŚCI 

FIZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ  
„AFART” 

ZA 2015 ROK 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 MARCA 2016 ROK  

 



Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Aktywności fizycznej i Artystycznej "AFART"
Adres:             ul. Wiśniowa 9/24

           43-303 Bielsko-Biała

Wiersz AKTYWA

1 2
 roku 

poprzedniego   roku     bie żącego 
A Aktywa trwałe -  zł                      -  zł                      
I Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe -  zł                      -  zł                      
B Aktywa obrotowe 3 641,58 zł             93,97 zł                  
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych -  zł                      -  zł                      
II Należności krótkoterminowe -  zł                      -  zł                      
III Inwestycje krótkoterminowe 3 641,58 zł             93,97 zł                  
1. Środki pieniężne 3 641,58 zł             93,97 zł                  
 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -  zł                      -  zł                      

Aktywa razem 3 641,58 zł             93,97 zł                  

Wiersz PASYWA

1 2
 roku 

poprzedniego  roku     bie żącego 
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 2 895,07 zł             93,97 zł                  
I Kapitał (fundusz) podstawowy -  zł                      -  zł                      
II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -  zł                      -  zł                      
III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) -  zł                      -  zł                      
IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2 895,07 zł             93,97 zł                  
V Wynik finansowy z lat ubiegłych -  zł                      -  zł                      
B Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 746,51 zł                -  zł                      
I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek -  zł                      -  zł                      
II Rezerwy na zobowiązania -  zł                      -  zł                      
III Inne zobowiązania 746,51 zł                -  zł                      
IV Rozliczenia międzyokresowe -  zł                      -  zł                      

Pasywa razem 3 641,58 zł             93,97 zł                  

Bielsko-Biała, 31 marca 2016 r.
……………………..
Data sporządzenia

..........................................................
Podpisy

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Bilans sporządzony
 na dzień 31.12.2015

Stan na koniec

Stan na koniec



Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Aktywności fizycznej i Artystycznej "AFART"
Adres:             ul. Wiśniowa 9/24

           43-303 Bielsko-Biała

1 2 3 4

A.
Przychody podstawowej działalno ści operacyjnej i zrównane z nimi, 
w tym zmiana stanu produktów (zwi ększenie – warto ść dodatnia, 
zmniejszenie – warto ść ujemna)

108 743,09 zł         85 455,95 zł           

I. Przychody z działalno ści po żytku publicznego i zrównane z nimi: 108 743,09 zł       85 455,95 zł         

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 16 133,09 zł           19 235,87 zł           

2.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

92 610,00 zł           66 220,08 zł           

B. Koszty podstawowej działalno ści operacyjnej 105 889,54 zł         85 375,16 zł           

I. Koszty działalno ści po żytku publicznego 105 889,54 zł         85 375,16 zł           

1. Koszty nieodpłatnej działalno ści po żytku publicznego 20 855,30 zł         47 290,81 zł         

a) Amortyzacja -  zł                     -  zł                     

b) Zużycie materiałów i energii 256,65 zł               317,78 zł               

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 100,00 zł           7 400,00 zł           

d) Pozostałe koszty 18 498,65 zł         39 573,03 zł         

2. Koszty odpłatnej działalno ści po żytku publicznego 85 034,24 zł         38 084,35 zł         

a) Amortyzacja -  zł                     -  zł                     

b) Zużycie materiałów i energii 3 891,97 zł           5 195,19 zł           

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11 200,00 zł         5 360,00 zł           

d) Pozostałe koszty 69 942,27 zł         27 529,16 zł         

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wa rtości aktywów -  zł                      13,18 zł                  

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wart ości aktywów -  zł                      -  zł                      

E. Wynik finansowy netto ogółem 2 853,55 zł             93,97 zł                  

I. Nadwy żka przychodów nad kosztami (warto ść dodatnia) 2 398,07 zł           93,97 zł                 

J. Nadwy żka kosztów nad przychodami (warto ść ujemna) -  zł                     -  zł                     

Bielsko-Biała, 31 marca 2016 r.
……………………..
Data sporządzenia

..........................................................
Podpisy

za okres od   01.01.2015   do   31.12.2015
Rachunek zysków i strat

Pozycja Wyszczególnienie
  Kwota za rok 

poprzedni  
  Kwota za rok 

bieżący  

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących 
działalności gospodarczej



Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2015  

Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” Strona 1 

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2015 r. 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

 

Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” w Bielsku-Białej 

Adres: ul. Wiśniowa 9/24; 43-300 Bielsko-Biała 

NIP: 547-211-74-10 

numer ewidencyjny KRS: 0000345381 

REGON: 241482701 

 

2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w 

statucie: 

 

nie dotyczy 

 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:  

 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy 2015, 

obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

 

4. Zastosowane zasady rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro 

 

Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” prowadzi księgi 

rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości jako 

jednostka mikro. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie 

działalność statutową.   

Stowarzyszenie ujmuje wszystkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego 

roku zgodnie z zasadą memoriałową, zgodnie z zasadą istotności wyodrębnia 

wszystkie operacje gospodarcze. Przyjmuje się założenie, że jednostka będzie 

kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność  w niezmniejszonym 

istotnie zakresie (zasada kontynuacji działania). Zgodnie z zasadą ciągłości 

Stowarzyszenie stosuje takie same zasady wyceny z okresu na okres. 

 

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości 

oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 

kontynuowania przez nią działalności.  

 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

 

6. 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 pozostawiła 

jednostce prawo wyboru.  



Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2015  

Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” Strona 2 

 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując 

w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 

jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych i umorzeniowych). Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 

bilansowy w następujący sposób:  środki pieniężne wyceniono w wartości 

nominalnej, należności i roszczenia wyceniono wg wartości rzeczywistej 

wymagającej zapłaty, zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty w wartości 

nominalnej. 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 

informacje z nich wynikające były porównywalne. Wynik finansowy netto ustalany 

jest i prezentowany w rachunku zysku i strat jako różnica pomiędzy przychodami 

i kosztami, które po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa 

odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. 

 

 

 

Bielsko-Biała, 31.03.2016 r. 

 



Informacje uzupełniające do Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 

Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” Strona 1 

Informacje uzupełniające do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 
 

 

 

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      93,97 zł 

obejmują: 

- gotówkę w kasie na kwotę        0,00 zł 

- środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym na kwotę     93,96 zł 

- środki pieniężne na lokacyjnym rachunku bankowym na kwotę         0,01 zł 

 

 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2015 wykazuje wielkość dodatnią na kwotę  93,97 zł 

i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami oraz został przeniesiony na rozliczenie 

międzyokresowe przychodów i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy 

przychody działalności statutowej roku 2015. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe nie występują. 

 

 

2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

 

Przychody uzyskane w 2015 roku przez jednostkę pochodzą z następujących źródeł: 

 

 
 

 

 

Kwota Struktura %

1. Przychody z działalności statutowej 85 455,95 zł   99,98%

a) Dotacja z Urzędu iejskiego w Bielsku-Białej Obóz "Bałtyk 2015" 11 200,00 zł   13,10%

b) Wpłaty od uczetników zadań statutowych Obóz "Bałtyk 2015" 65 870,08 zł   77,07%

c) Wpłaty od uczetników warsztatów poobozowych Kubiesówka 2015 350,00 zł         0,41%

d) Darowizny 4 146,50 zł      4,85%

e) Przychody z 1% na rzecz OPP 994,30 zł         1,16%

f) Nadwyżka przychodów z lat ubiegłych 2 895,07 zł      3,39%

2. Przychody finansowe 13,18 zł           0,02%

3. Zyski nadzwyczajne -  zł                0,00%

85 469,13 zł   100,00%

Wyszczególnienie

Razem przychody



Informacje uzupełniające do Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 

Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” Strona 2 

3. Informacje o strukturze kosztów 

 

Koszty poniesione przez jednostkę: 

 

 

 

Bielsko-Biała, 31.03.2016 r. 

 

 

 

Kwota Struktura %

1. Koszty realizacji zadań statutowych 80 480,84 zł   94,27%

a) Obóz "Bałtyk 2015" - środki własne i wpłaty uczestników 65 283,20 zł   76,47%

b) Obóz "Bałtyk 2015" - dotacja Urzedu Miasta w Bielsku-Białej 11 200,00 zł   13,12%

c) Warsztaty wyjazdowe 1 168,65 zł      1,37%

d) Warsztaty stacjonarne 828,99 zł         0,97%

e) Wyprawa Alaska 2016 2 000,00 zł      2,34%

2. Koszty administracyjne 4 894,32 zł      5,73%

a) Zużycie materiałów i energii 636,07 zł         0,75%

b) Usługi obce 4 108,25 zł      4,81%

c) Podatki i opłaty 150,00 zł         0,18%

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%

85 375,16 zł   100,00%

Wyszczególnienie

Razem przychody


