Sprawozdanie Finansowe
Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów
z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47
za rok 2015
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informacje

Sprawozdanie finansowe Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów za rok 2015

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok
1. Nazwa organizacji, adres siedziby:
Stowarzyszenie

Akademia

Piłkarska

Dzierżoniów

z

siedzibą

w

Dzierżoniowie

ul. Wrocławska 47 .
2. Przedmiotem działalności organizacji jest:
a) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(9499Z)
3. Organ prowadzący rejestr, data dokonania wpisu organizacji, Nr KRS, Numer
statystyczny REGON:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; Data dokonania wpisu Organizacji: 08.07.2013 r., Nr KRS:
0000469019, REGON: 022253037
4. Zarząd Stowarzyszenia:
a) Sota Krystian – Prezes Zarządu
b) Mrzygłód Michał – Członek Zarządu
c) Bielawski Adam – Członek Zarządu
5. Cele statutowe:
Par. 7 Statutu: Celem działania Akademii jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną
i sport.
6. Okres trwania działalności organizacji:
Organizacja nie posiada ograniczonego okresu działalności
7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015
8. Kontynuacja działalności, zagrożenia:
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
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9.Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 oraz
porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2014.
10.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 finansowe według wzoru przewidzianego dla jednostek
mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości – tj. zgodnie
z załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości.
Rachunek wyników
Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze
źródeł określonych przepisami prawa lub statutem.
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,
koszty administracyjne,
nadwyżkę kosztów nad przychodami roku ubiegłego (zgodnie z art.47 ust.3a ustawy
o rachunkowości).

Bilans


Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie
i na rachunkach bankowych.



Zobowiązania zostały wykazane w wartości wymagającej zapłaty.



Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami,
a kosztami za dany rok obrotowy.
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11.Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
W związku z faktem, iż przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
jednostka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek mikro.

II. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2015 rok
1. Dane dotyczące bilansu
Środki pieniężne obejmują wartości pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych
stowarzyszenia oraz w kasie.
Inne zobowiązania obejmują:
 kwotę zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego oraz
ubezpieczeń zdrowotnych płatnych od umów cywilno-prawnych 123,14 zł.
 kwotę niewypłaconych wynagrodzeń 380,00 zł.
 kwotę zobowiązań wobec dostawców 3,53 zł.
2. Dane dotyczące struktury przychodów i kosztów w rachunku wyników
Struktura zrealizowanych przychodów:
Składki członkowskie:
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Otrzymane darowizny na działalność statutową
Dotacje na działalność statutową
Razem:

1.500,00 zł.
55.195,00 zł.
9.905,00 zł.
13.296,00 zł.
79 896,00 zł.

W roku 2015 Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział przedszkolaków
z Dzierżoniowa w zajęciach piłki nożnej pod nazwą Mała Akademia Przedszkolaka” na
podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Dzierżoniów. Dotacja na ten cel wyniosła
3000,00 zł. Koszty realizacji zadania publicznego wyniosły : 3000,00 zł. ze środków
pochodzących z dotacji i 1.054,00 zł. ze środków własnych.
- Powiatowy Turniej Przedszkolaków 2015 dotacja w kwocie 3.000,00 zł. od Powiatu
Dzierżoniowskiego, z czego koszty realizacji tego zadania wyniosły : 3000,00 zł. środki
pochodzące z dotacji, natomiast 604,00 zł. środki własne.
- Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w formie obozu sportowo-rekreacyjnego na podstawie
umowy zawartej z Gminą Miejską Dzierżoniów – dotacja 2.000,00 zł. – koszty realizacji
zadania publicznego wyniosły 2.230,00 zl. Z czego środki pochodzące z dotacji : 2000,00 zł. ,
środki własne 230,00 zł.

3

Sprawozdanie finansowe Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów za rok 2015
- Turniej Noworoczny 2015 na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Dzierżoniów.
Dotacja na ten cel wyniosła 1.800,00 zł. Koszty realizacji zadania publicznego wyniosły :
1.800,00 zł. ze środków pochodzących z dotacji i 204,00 zł. ze środków własnych.
- Sportowe Przedszkola 2015 na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Dzierżoniów.
Dotacja na ten cel wyniosła 3.496,00 zł. Koszty realizacji zadania publicznego wyniosły :
3.496,00 zł. ze środków pochodzących z dotacji i 500,00 zł. ze środków własnych
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej:
Odzież sportowa
Sprzęt sportowy
Materiały pomocnicze
Wynajem obiektów sportowych
Prowadzenie zajęć sportowych
Usługi szkoleniowe
Usługi hotelowo-gastronomiczne - obozy
Umowy cywilno-prawne
Reklama i promocja
Wpisowe za udział w turniejach
Pozostałe koszty
Ekwiwalent sędziowski
Razem:

15 573,53
4 294,23
2 107,88
3 211,80
7 552,00
1 900,00
2 400,00
14 896,40
2 225,07
1 050,00
1 822,62
215,00
57 248,53 zł.

Koszty realizacji zadań publicznych:
Mała Akademia przedszkolaka
Noworoczny Turniej 2015
Sportowe Przedszkola
Powiatowy Turniej Przedszkolaków 2015
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w formie obozu
Razem:

4 054,00
2 004,00
3 996,00
3 604,00
2 230,00
15.888,00 zł.

Koszty administracyjne :
Artykuły biurowe
Obsługa księgowa
Opłaty i prowizje bankowe
Telekomunikacja
Podatki i opłaty
Reklama
Pozostałe koszty
Razem:

666,06
246,00
647,30
1232,11
150,00
238,95
431,79
3 612,21 zł.

4. Informacje dodatkowe do bilansu:
a) na dzień bilansowy w Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania finansowe, w tym
z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązania
warunkowe nieuwzględnione w bilansie,
b) na dzień bilansowy nie wypłacono zaliczek i nie udzielono kredytów członkom
organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie występują
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zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju,
c) Stowarzyszenie nie bywało udziałów (akcji) .

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego.
Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami 205,42 zł. w całości zwiększa
przychody stowarzyszenia roku następnego.
205,42 zł.

Zysk bilansowy
-nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2014

- 2 941,81 zł.

Dochód podatkowy:

3 147,23 zł.

Dochód w całości przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia.

Dzierżoniów 31.03.2016 r.
Sporządził:
………………………….

Zatwierdził:
………………………………….
…………………………………..
……………………………………
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