
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE ROZTOCZAŃSKA KONNA STRAŻ OCHRONY PRZYRODY IM. 25 PUŁKU UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH
20-391 LUBLIN
ABRAMOWICKA 143A 
0000128910

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Zgodnie z §6 Statutu Stowarzyszenia, celem Stowarzyszenia RK SOP jest:
1. działalność ekologiczna, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5. promocja i organizacja wolontariatu,
6. organizacja rekonstrukcji historycznej.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 - 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Stowarzyszenie ma zamiar kontynuować działalność. Nie ma zagrożenia dla kontynuowania jego działalności.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego „Stowarzyszenia Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku 
Ulanów Wielkopolskich” 
za okres 01.01.2015– 31.12.2015

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej(Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539). Stowarzyszenie prowadzi 
księgi rachunkowe organizacji we własnym zakresie. 
Organizacja swoje funkcjonowanie opiera  na pracy społecznej członków i wolontariacie.
 
1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w 
stosunku do roku poprzedniego 

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady: 

Druk: MPiPS



Środki trwałe: Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia
Wartości niematerialne i prawne:  Nie występują 
 
Środki pieniężne:  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
wycenia się według wartości nominalnej 
Fundusz statutowy:  W bilansie wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększonego lub 
pomniejszonego o wynik finansowy. 

2.  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach, 

Stowarzyszenie posiada:

Rzeczowe aktywa trwałe:       37 579,45 zł
Aktywa obrotowe w postaci inwestycji 
krótkoterminowych:  środki pieniężne               23 885,05 zł 

Fundusz statutowy w na dzień 31.12.2015 wynosi   60 385,41 zł.
W 2014 roku Stowarzyszenie wykazało dochód w wysokości 1 079,09 zł.

Na dzień 31.12.2015 Stowarzyszenie nie posiadało należności ani zobowiązań.

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 
określonych statutem.

Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody: 

Składki brutto określone statutem :    27 535,00  zł 
Wpływy z majątku:        22 344,00 zł 
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 14 014,00 zł
Wpływy z tytułu  „1%” dla OPP: 7 656,80 zł

Razem         71 549,80 zł 

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne 
i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty: 

Koszty realizacji zadań statutowych   24 405,12  zł 
Koszty administracyjne:   46 065,59złRazem  70 470,71  zł 

5.     Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki przeznaczony na 
finansowanie działalności statutowej. 
W roku 2015 fundusz statutowy wynosił 60 385,41 zł. W związku z wykazanym zyskiem w wys. 1079,09 zł  
zostanie on powiekszony.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 

W roku 2014 Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach 
majątku i źródłach ich finansowania.

Rok 2015 zamknął się przewagą przychodów nad kosztami w kwocie 1079,09 zł (o którą zostanie powiększony 
fundusz statutowy).  Charakter działalności nie wykazuje tendencji do znaczących zmian w strukturze  
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Sporządzono dnia:2016-07-13

przychodów i kosztów oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Zatwierdzono przez:
Zarząd Stowarzyszenia

Druk: MPiPS


