Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego
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 01-01-2018 do 31-12-2018
4. 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.
5. 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.

Informacja dodatkowa
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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
1) Aktywa trwałe:
- środki trwałe: 25 338,68 zł
- wart.niematerialne i prawne: 6 666,64
2) Aktywa obrotowe:
- zapasy- nie występują
- należności krótkoterminowe: 444,58 zł
- środki finansowe w kasie :
29,06 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym : 355 570,06 zł
- należne wpłaty na fundusz statutowy- nie występują
- krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe kosztów: 2 025,84 zł
3) Pasywa -Fundusze Własne:
- fundusz statutowy: 391 099,00 zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych : 0,00
- zysk (strata) netto : -2 928,74 zł

Osiągnięta strata będzie zmniejszać w momencie zatwierdzenia fundusz statutowy.
4) Pasywa- Zobowiązania i rezewy:
- zobowiązania krótkoterminowe: 2 001,80 zł
- przychody przyszłych okresów-nie występują
4. Informacje o strukturze przychodów:
- składki brutto określone statutem : 444 000,00 zł
- dotacja: 378 909,82 zł
- inne przychody określone statutem : 25 189,07 zł
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
- amortyzacja: 12 399,95 zł
- koszty zakupu mateiałów i energii: 75 077,48 zł
- koszty usług obcych : 157 349,85 zł
- koszty wynagrodzeń ,ubezpieczeń społ, i innych świadcz.: 581 413,14zł
- pozostałe koszty działalności statutowej : 24 787,21 zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy składa się z wypracowanych wyników z lat poprzednich .
7. Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
8. Brak innych informacji niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy.

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 2018 powierzono firmie:
Biuro Rachunkowe Barbara Marek
44-200 Rybnik ul. Moniuszki 17B

