
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres

2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia

2019-03-26

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Dane identyfikuj ące jednostk ę

Nazwa firmy STOWARZYSZENIE SENGAM SPORT
Siedziba

Województwo śląskie

Powiat zawierciański

Gmina Zawiercie

Miejscowość Zawiercie

Adres

Kod kraju PL

Województwo śląskie

Powiat zawierciański

Gmina Zawiercie

Ulica Mrzygłodzka

Nr domu 38

Miejscowość Zawiercie

Kod pocztowy 42-400

Poczta Zawiercie

Numer we własciwym rejestrze s ądowym albo ewidencji

Nr KRS 0000621923

3. Wskazanie okresu obj ętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszcze ń przewidzianych dla jednostek
małych

Stowarzyszenie  sporządziło  uproszczone  sprawozdanie  finansowe.  Zakres  informacji  jakie  zostały
ujęte  w sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do art.  45 ustawy o rachunkowości  dotyczących
zastosowanych  uproszczeń  określa  załącznik  numer  5  do  ustawy  o  rachunkowości.  Na  dzień
31.12.2018 tj. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenie potwierdza zamiar
kontynuowania działalności i oświadcza, że nie są jej znane żadne okoliczności jakie miałyby wpływ na



zagrożenie kontynuowania działalności w najbliższych 12 miesiącach tj. w okresie od 01.01.2019 do
31.12.2019 roku.

5. Założenie kontynuacji działalno ści

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowo ści

A.  Omówienie  przyj ętych  zasad  (polityki)  rachunkowo ści,  w  zakresie  w  jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie  finansowe  Stowarzyszenia  zostało  sporządzone  zgodnie  z  wymogami  ustawy  o
rachunkowości. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie ze wzorem określonym w
ustawie. W skład sprawozdania wchodzą:
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat. Rachunek sporządzony jest w wariancie porównawczym.
3.  Informacja  dodatkowa  do  sprawozdania  finansowego  określoną  w  zakresie  nie  mniejszym niż
określony w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (tak że amortyzacji):

Stowarzyszenie  nie  posiada  środków trwałych i  nie  dokonuje  odpisów amortyzacyjnych.  Aktywa  i
pasywa wycenia się według rzeczywiście poniesionych kosztów.

C.  ustalenia  wyniku  finansowego  oraz  sposobu  sporz ądzenia  sprawozdania
finansowego:

Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się z wykorzystaniem konta „860” - Wynik Finansowy. Wynik
finansowy ustalany jest w ramach prowadzonych działań statutowych.

7.  Informacja  uszczegóławiaj ąca,  wynikaj ąca  z  potrzeb  lub  specyfiki
jednostki



Lp A K T Y W A Bie żący okres
Poprzedni

okres

B AKTYWA OBROTOWE 7.117,98 6.752,56

II Należności krótkoterminowe, w tym: 1.000,00 6.752,56

a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1.000,00 6.752,56

– do 12 miesięcy 1.000,00 6.752,56

III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 6.117,98

a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 6.117,98

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6.117,98

AKTYWA RAZEM 7.117,98 6.752,56

Lp P A S Y W A Bie żący okres
Poprzedni

okres

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2.989,57 6.702,56

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 6.702,56 443,40

VI Zysk (strata) netto -3.712,99 6.259,16

B
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA

4.128,41 50,00

III
Zobowi ązania
krótkoterminowe, w tym:

4.128,41 50,00

b)
b) z tytułu dostaw i usług, w
tym:

4.128,41 50,00

– Do 12 miesięcy 4.128,41 50,00

PASYWA RAZEM 7.117,98 6.752,56

BILANS



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WERSJA PORÓWNAWCZA

Lp Treść / wyszczególnienie Bie żący okres Poprzedni okres

A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI 43.880,00 30.799,00
I Przychody netto ze sprzedaży 43.880,00 30.799,00

B KOSZTY DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ 47.586,41 24.539,85
VI Pozostałe koszty, w tym: 47.586,41 24.539,85

C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B) -3.706,41 6.259,15

D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM: 0,01

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, W TYM: 6,58

H ZYSK (STRATA) BRUTTO (C + D - E + F - G) -3.712,99 6.259,16

J ZYSK (STRATA) NETTO (H - I) -3.712,99 6.259,16



DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Dodatkowe informacje i obja śnienia

Opis

Stowarzyszenie Sengam Sport z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ulicy Mrzygłodzkiej
38, NIP: 6492305368, Regon: 364650747, wpisane do Rejestru KRS pod numerem
0000621923 w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 osiągało przychody z działalności
statutowej (przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego).W tym samym
zakresie Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:
1. Koszty działalności statutowej (koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego)
2. Koszty operacyjne pozostałe
W roku obrotowym obejmującym okres 01.01.2018 – 31.12.2018 Stowarzyszenie
uzyskało następujące przychody i koszty :

Przychody z działalności statutowej – 43.880,00 zł
Koszty z działalności statutowej - 47.586,41 zł
Pozostałe koszty operacyjne – 6,58 zł
Stowarzyszenie za rok 2018 wygenerowało stratę w wysokości 3.712,99 zł
W roku 2018 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie zawarło 3
umowy cywilnoprawne z osobami sędziującymi mecze sportowe.


