
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

31.03.2019

01.01.2018 31.12.2018

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI

ZACHODNIOPOMORSKIE ŁOBESKI

ŁOBEZ ŁOBEZ

POLSKA ZACHODNIOPOMORSKIE

ŁOBESKI ŁOBEZ

UL. WARYŃSKIEGO 10 1

ŁOBEZ 73-150 ŁOBEZ

2 5 3 0 2 5 8 6 5 8 0 0 0 0 2 5 5 6 1 5



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

01.01.2018 31.12.2018

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.
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Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r. oraz porównywalne 
dane finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
W skład stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
odrębne sprawozdania.

Rzeczowe składniki majątku trwałego ujmuje się wg cen nabycia lub przy nieodpłatnym 
otrzymaniu środków trwałych od innych jednostek wg cen zamieszczonych w protokołach 
przekazania. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stowarzyszenie posiada środek 
trwały - samochód, o wartości początkowej 12000,00 zł i dotychczasowym umorzeniu w 
wysokości 8800,00zł.  

Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, tj. 
- Zobowiązania: rozrachunki z kontrahentami: 881,83 zł; rozrachunki wobec członków 
stowarzyszenia : 1355,58 zł
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Rzeczowe składniki majątku trwałego ujmuje się wg cen nabycia lub przy nieodpłatnym 
otrzymaniu środków trwałych od innych jednostek wg cen zamieszczonych w protokołach 
przekazania. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stowarzyszenie posiada środek 
trwały - samochód, o wartości początkowej 12000,00 zł i dotychczasowym umorzeniu w 
wysokości 8800,00zł.  

Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, tj. 
- Zobowiązania: rozrachunki z kontrahentami: 881,83 zł; rozrachunki wobec członków 
stowarzyszenia : 1355,58 zł

Środki pieniężne i kapitały wykazuje się wg wartości nominalnej.
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Wynik finansowy na koniec roku 2018 powstał z nadwyżki przychodów nad kosztami i 
wykazuje zysk w wysokości 7312,30 zł. Zwiększy on przychody następnego roku obrotowego.
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

informcja dodatkowa TMRR 2018
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INFORMACJA DODATKOWA – WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI  

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum pod nr KRS 0000256615, NIP 

25302558658, REGON 320204344. 

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi jest stowarzyszenie sympatyków i miłośników rzeki Regi jej dorzecza oraz 

wędkarstwa. Działa zgodnie ze statutem z dnia 24 maja 2014r. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.. 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Stowarzyszenia.  

Metody wyceny aktywów i pasywów 

Rzeczowe składniki majątku trwałego ujmuje się wg cen nabycia lub przy nieodpłatnym otrzymaniu środków 

trwałych od innych jednostek wg cen zamieszczonych w protokołach przekazania. Środki trwałe amortyzowane są 

metodą liniową. Stowarzyszenie posiada środek trwały - samochód, o wartości początkowej 12000,00 zł i 

dotychczasowym umorzeniu w wysokości 8800,00zł.   

Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, tj.  

- Zobowiązania: rozrachunki z kontrahentami: 881,83 zł; rozrachunki wobec członków stowarzyszenia : 

1355,58 zł 

Środki pieniężne i kapitały wykazuje się wg wartości nominalnej. 

Przychody  

Przychody roku 2018 stanowią:         

1. Składki członkowskie         3276,20 

2. Darowizny                             1869,92 

3. Przychody z 1%podatku dla OPP   4356,00 

4.  Wpisowe na zawody Reska Troć   13060,64 

5. Dotacje w ramach progr. Społecznik      23341,93 

6. Dotacja z Fundacji Pracowni Badań i innow. Społ   4607,68 

7. Dofinansowanie Fundacji Zielonych Gaja   6861,10 

8. Dotacja Gminy Łobez   2500,00 

9. Przychody z licytacji podczas zawodów Reska Troć   32270,00 

10. Przychód ze sprzedaży środka trwałego- samochodu   2000,00 

PRZYCHODY OGÓŁEM  

    

94143,47 

Koszty  

Poniesione w 2018 roku wydatki to koszty realizacji zadań statutowych.  
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Koszty ogółem 2018 roku stanowią:       86831,17 

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:            12744,45 

Koszty organizacji zawodów Reska Troć 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:     74086,72 

Koszty działań związanych z uzyskanymi dotacjami na zadania w ramach programu Społecznik, wykonanie i 

zamieszczenie tablic informacyjnych, sprzątanie rzeki Regi, Spływy kajakowe, Zawody Reska Troć, zakup żwiru. 

Wynik finansowy na koniec roku 2018 powstał z nadwyżki przychodów nad kosztami i wykazuje dochód w 

wysokości 7312,30 zł. Uchwałą Zarządu zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych, zwiększy on 

przychody następnego roku obrotowego. 

Sporządzono dnia 31.03.2019 

 
 
 
..........................................................            .............................................................. 
Imię i nazwisko osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  imię nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje 

organ wieloosobowy-wszystkich członków tego organu 


