
Sopot, 22-06-2016 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok 

TRÓJMIEJSKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE
AL. NIEPODLEGŁOŚCI NR 811, 81-805 SOPOT
NIP 5851468987, KRS 0000513543, REGON 222107884
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 13.06.2014

A. Informacje podstawowe o stowarzyszeniu 

1. Stowarzyszenie nie ma jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających 
samodzielne  sprawozdań  finansowych,  jak  też  nie  sporządzających  takich 
sprawozdań).

2. Stowarzyszenie  prowadzi  działalność  statutową  nieodpłatną  i  odpłatną. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Zarząd: od 13-06-2014 nadal
Szymon Przemysław Lasek – prezes 
Piotr Karol Lewandowski – wiceprezes 
Rafał Dadej - wiceprezes 
Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę na rzecz stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, w projektach realizowanych przez 
stowarzyszenie biorą udział wolontariusze lub osoby wykonujące umowy o dzieło.

Celami Stowarzyszenia są: 
a) pomoc dzieciom chorym bądź znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich 
rodzinom,
b) pomoc chorym lub poszkodowanym motocyklistom oraz ich rodzinom,
c) promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
d) szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach drogowych,
e) integrację środowiska motocyklowego,
f) promocję sportów motorowych

5. Okresu trwania działalności organizacji jest nieograniczony. 
6. Najistotniejsze elementy przyjętych zasady (polityki) rachunkowości: 

a) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
b) Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i swoje aktywa i pasywa ujmuje w cenach 
brutto,
c) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, ustala 
się  wynik  finansowy  i  sporządza  sprawozdania  finansowe  tak,  aby  za  kolejne  lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne,
d) Ze względu na to, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej , nie 



dokonuje się: 
 wyceny i odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz  

wartości niematerialnych i prawnych,
 wyceny inwestycji, aktywów finansowych (poza składkami i ewentualnymi dotacjami)  

oraz zapasów, 
 odpisów aktualizujących  wartość  aktywów,  ponieważ  takowych  nie  posiada i  nie  

zamierza nabywać. 

B. Informacja dodatkowa do bilansu 

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym:
a)  wielkość  salda  rachunku  bankowego  na  dzień  31.12.2015  r.  jest  zgodna  
z  wyciągiem bankowym i  potwierdzeniem  banku  i  wynosi  6.270,84  zł.  na  rachunku 
podstawowym oraz 85.797,24 zł. na rachunku pomocniczym.

2. Rozrachunki i roszczenia na koniec 2015 roku nie wystąpiły. 
3. Środki trwałe nie występują. 
4. Przychody – koszty – wynik: 

Przychody: 
− składki członkowskie     1.800,00 zł. 
− darowizny, cegiełki 221.459,84 zł. 
− odsetki bankowe              82,09 zł.
Razem przychody:        223.341,93 zł.

5. Koszty: 
− realizacja zadań statutowych wykazuje pełną 
realizację przyjętych zadań w kwocie  205.087,03 zł.
− koszty administracyjne w kwocie        443,95 zł.
− koszty finansowe (ujemne różnice kursowe)  0,00 zł.
Razem koszty: 205.530,98 zł.

Wynik finansowy:
− przychody   223.341,93 zł.
- koszty   205.530,98 zł. 
Zysk         17.810,95 zł. 

Wynik końcowy sporządzony na dzień 31.12.2015 roku rachunek zysków i strat zamyka 
się zyskiem w wysokości 17.810,95 zł, natomiast bilans wykazuje po stronie aktywów i 
pasywów sumę 92.068,08 zł. 

…............................. …................................. …..................................
Szymon Lasek Rafał Dadej Piotr Lewandowski
Prezes Zarządu V-ce Prezes V-ce Prezes


