
INFORMACJE OGÓLNE WPROWADZAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ZA ROK 2015 

 

 
1. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. J. i F. Białych 7 

NIP: 642-27-69-097   KRS 0000107150  REGON 277838174 

 

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony 

 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2015 r. do  31.12.2015 r. 

 

4. Jednostka  stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro: 

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny 

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości 

 

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

 

6. Metody wyceny składników majątkowych: 

a) środki trwałe- cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, 

b) środki finansowe-jednostka posiada środki w walucie polskiej i wycenia je według wartości 

nominalnej 

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

 
1. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych  nieuwzględnionych w bilansie. 

 

2. Jednostka nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju. 

 

3. Jednostka nie posiada udziałów i akcji. 

 

                                 

 

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH 
 

1. Aktywa trwałe: 41 558,91  

- środki trwałe - 41 558,91 

 

2. Aktywa obrotowe: 402 366,17 

- zapasy - nie występują 

- należności krótkoterminowe - 726,18  

- środki finansowe w kasie -   24,69  

- środki finansowe na rachunku bankowym - 280 229,54  

- rozliczenia międzyokresowe kosztów -  121 385,76  



3. Pasywa -Fundusze Własne: 441 163,95 

- fundusz podstawowy (statutowy) - 409 716,63   

Fundusz ten zawiera wypracowane zyski z poprzednich lat, które były przeznaczone na 

działalność statutową stowarzyszenia. 

- należne wpłaty na fundusz statutowy - nie występują 

- wynik finansowy – nadwyżka przychodów nad kosztami: 31 447,32 

Wypracowany zysk będzie zwiększał w momencie zatwierdzenia  fundusz statutowy. 

 

4. Pasywa - Zobowiązania i rezewy: 

- zobowiązania z tyt. usług -  2 761,13 

- przychody przyszłych okresów - nie występują 

 

 

 

INFORMACJA O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

 

1. Struktura przychodów: 1 225 269,93 

- składki brutto określone statutem - 364 000,00 

- inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje - 856 421,68 

- pozostałe przychody i zyski - 4 848,25 

 

2. Struktura kosztów: 1 193 822,61 

- amortyzacja - 13 811,25 

- koszty zużycia materiałów i energii - 54 095,62 

- koszty wynagrodzeń,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - 662 479,49 

- pozostałe koszty działalności statutowej - 463 436,15 

- pozostałe koszty i straty - 0,10 

 

Jednostka uzyskuje dochody wyłącznie statutowe wolne od podatku dochodowego od osób 

prawnych na podstawie art 17 ust.1 pkt 4-8 ustawy. 

 

 

Prowadzenie ksiąg handlowych w roku 2015 powierzono firmie: 

Biuro Rachunkowe Barbara Marek 

44-200 Rybnik ul. Moniuszki 17B 

 

 

 

 

 

                                                                       


