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Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 
 

 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 

1 2 
Okresu 

bieżącego  
Okresu 

poprzedniego 

A Aktywa trwałe  0,00  0,00 

I Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe  0,00  0,00 

III Należności długoterminowe  0,00  0,00 

IV Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00 

B Aktywa obrotowe 7 299,37  3 663,33 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe   435,18  99,05 

III Inwestycje krótkoterminowe  6 864,19  3 564,28 

1. Środki pieniężne 6 864,19 3 564,28 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00 0,00 

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  Aktywa razem 7 299,37 3 663,33 

Wiersz PASYWA Stan na koniec 

1 2 
Okresu 

bieżącego  
Okresu 

poprzedniego 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 5 341,81 3 662,53 

I Kapitał (fundusz) statutowy 0,00 0,00 

II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 

III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 5 341,81  3 662,53 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 957,56 0,80 

I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00  0,00 

II Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00 

III Inne zobowiązania 1 957,56 0,80 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00 

  Pasywa razem 7 299,37   3 663,33 

  

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

Data sporządzenia: 31-03-2015 Prezes – Michał Toman 

 

 
 
 
..................................................... 
  Wiceprezes – Wojciech Korzusznik 

 
 
 
..................................................... 
       Skarbnik – Marcin Menżyk 
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Rachunek zysków i strat 

 

 
                                        za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

 

    
Pozycja Wyszczególnienie 

Kwota za okres 
bieżący 

Kwota za okres 
poprzedni 

1 2 3 4 

A. 
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 

42 667,54  13 306,00  

I. Składki brutto określone statutem 2 991,00 3 675,00 

II. Przychody z działalności statutowej i zrównane z nimi: 39 676,54 9 631,00 

1. 
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej (w tym nadwyżka 
przychodów nad kosztami okresu poprzedniego) 

30 999,53 6 866,00 

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

8 677,01  2 765,00 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  37 325,73 9 643,47 

I. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 24 026,28 2 493,87 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 17 650,29 1 298,87 

3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 600,00 0,00 

4. Pozostałe koszty 4 776,03 1 710,00 

II. Koszty odpłatnej działalności statutowej 13 119,72 5 928,13 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 11 720,50 3 982,83 

3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

4. Pozostałe koszty 1 399,18 1 945,30 

III. Koszty administracyjne 179,73 1 221,47 

1. Amortyzacja 0,00 515,00 

2. Zużycie materiałów i energii 99,63 591,39 

3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

4. Pozostałe koszty 80,10 115,08 

C. 
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 

0,00 0,00 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów  0,00 0,00 

E. Wynik finansowy netto ogółem   5 341,81 3 662,53 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 5 341,81 3 662,53 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)  0,00 0,00 

  

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

Data sporządzenia: 31-03-2015 Prezes – Michał Toman 

 

 
 
 
..................................................... 
  Wiceprezes – Wojciech Korzusznik 
 
 
 
..................................................... 
       Skarbnik – Marcin Menżyk 
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INFORMACJE OGÓLNE 

I. Wprowadzenie 

1. Stowarzyszenie Grupa Biegowa „LUXTORPEDA” Czerwionka z siedzibą w Czerwionce- 

Leszczynach przy ul. Rynek 3/6 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 

27 lipca 2012 roku pod numerem 6423180202. Stowarzyszeniu nadano numer identyfikacyjny 

REGON 243001178 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 6423180202. 

2. Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności: 

 Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji 

rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej. 

 Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej. 

 Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu 

wśród sprawnych i niepełnosprawnych. 

 Organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży 

poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu 

 Organizacja imprez i akcji promujących kulturę, sport i turystykę. 

 Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych. 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. 

 Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich oraz sędziowskich. 

 Działalność na rzecz kultury i oświaty. 

 Działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i jego mieszkańców. 
 

3. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia 

bilansowego. 

Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania 

działalności przez Stowarzyszenie. 

6. W dniu 27.07.2012 roku ustanowiony został Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego weszli: 

Michał Toman - Prezes Zarządu 

Wojciech Korzusznik - Wiceprezes Zarządu 

Marcin Menżyk – Skarbnik 
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II. Zasady rachunkowości i sporządzania bilansu 

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje uproszczone zasady 

rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro określone w Ustawie z dnia 29.09.1994 

o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). 

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu 

rocznego sprawozdania finansowego, zostaje zaliczona w poczet przychodów statutowych 

Stowarzyszenia. 

3. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone 

o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Dla środków trwałych o wartości początkowej 

nieprzekraczającej 3 500 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego 

miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Środki trwale o przewidywanym 

okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie 

przekraczającej 500 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu 

przyjęcia do użytkowania. 

4. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. 

5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 

W bieżącym roku obrotowym Stowarzyszenie nie zakupiło środków trwałych. 

2. Należności krótkoterminowe 

Należności wykazane w aktywach bilansu są w całości krótkoterminowe i dotyczą: 

• rozrachunków z kontrahentami do 12 miesięcy      435,18 zł 

 korekta faktury w wysokości 432,18 zł oraz nadpłacona faktura w wysokości 3,00 zł 

3. Inwestycje krótkoterminowe 

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kwocie 6.864,19 zł, w tym: 

• środki na rachunku bankowym BGŻ     6 864,19 zł 

4. Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania wykazane w pasywach bilansu są w całości krótkoterminowe i dotyczą: 

• rozrachunków z członkami i innymi osobami fizycznymi   1 889,56 zł 

• rozrachunków z kontrahentami do 12 miesięcy        68,00 zł 



Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 

Stowarzyszenie Grupa Biegowa „LUXTORPEDA” Czerwionka; ul Rynek 3/6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

7 

II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 

przychodów określonych statutem 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości 

42 667,54 zł, na które składają się: 

1. składki członkowskie          2 991,00 zł 

2. darowizny         15 107,00 zł 

3. dotacje        12 230,00 zł 

w tym: 

- dotacja RGiM Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pod nazwą „Organizacja cyklu 

propagującego bieganie – Rozbiegana Gmina”      2 500,00 zł 

- dotacja RGiM Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pod nazwą „Biegowy Piknik 

Rodzinny Grill + Run = Fun 2014”        4 300,00 zł 

- dotacja z programu „Działaj Lokalnie” Funduszu Lokalnego Ramża na realizację zadania pod 

nazwą „Królowa Sportu”           5 430,00 zł 

4. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego     8 677,01 zł  

w tym: 

- opłaty za uczestnictwo w imprezie GRILL+RUN=FUN 2014    2 822,10 zł 

- opłaty za uczestnictwo w imprezie Bieg Świąteczny 2014     5 854,91 zł 
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III. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 

określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 

37 325,73 zł, na które składają się: 

1. Koszty realizacji działalności statutowej          37 146,00 zł 

w tym: 

a. działalność statutowa nieodpłatna:     24 026,28 zł 

- koszty związane z wydatkowaniem środków z dotacji   12 230,00 zł 

- koszty organizacji zajęć dla dzieci pn. „Młoda Luxtorpeda”    1 088,47 zł 

- koszty organizacji treningów biegowych         570,86 zł 

- pozostała działalność statutowa nieodpłatna (tj. w szczególności zakup strojów klubowych, 

działalność grupy Morsów oraz integracyjne wyjazdy członków stowarzyszenia na zawody 

sportowe)         10 136,95 zł 

b. działalność statutowa odpłatna:       5 928,13 zł 

- organizacja imprezy GRILL+RUN=FUN 2014      5 494,03 zł 

- organizacja imprezy Bieg Świąteczny 2014      7 625,69 zł 

2. Koszty administracyjne            197,73 zł  

w tym: 

- koszty zużycia materiałów               99,63 zł 

- usługi obce                 80,10 zł 

IV. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku 

i źródłach ich finansowania 

Kontynuowane są i będą starania o przyznanie lokalu na siedzibę Stowarzyszenia z zasobów 

miejskich, oraz o przyznanie dotacji od organów administracji publicznej, jak również 

o zdobycie alternatywnych źródeł finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia. 

Czerwionka-Leszczyny, 31.03.2015 r. 


