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Stowarzyszenie Cywilnych
ZespołÓw Balowniczych z PsamlSIoRĄl
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1.

Informacje o
sprawozdania

Nie wystę1lują

fi nan sowe, j ak tez nie sporządzaj ących takich sprawozdań)

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

94.gg.Z - DZIAŁALNIŚĆ PoZosTAŁYCH )RGANIZACJI CZŁ)NKOWSK]CH, GDZIE
INDZIEJ NI ES KLASYF IKOWANA

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny

w systemie REGON

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr w KRS 0000047423 - datawpisu 13'04.2010 r'

Nr statysĘczny REG)N: 690698641

Stowarzyszenie posiada status organizacji poĘtku publicznego od 29-12-2004 r.

Dane dotyczące człotlków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Preze s Zarządu- Maciej ewski Tomasz
I|/iceprezes ds. szkolenia - Stanio Krzysztof
I|/iceprezes ds. organizacyjnych - Kuchko Iryna
Członek Zarządu- Salamon Łukasz
Członek Zarządu - Jarosiński Mateusz
Selłetarz - Kluz Tomąsz
Skarbnik - Zwierzyńską Anna

określenię celów statutowych organizacji

Cel działąnia organizacji to:

- wykorzystanii psów w ratownictwie poszukiwawczym, lawinowym, katastrofowym,

wodnym i innym; zapobieganie wypadkom, ochrona środowiska'

Wskazanie okresu trwania działalności otganizacji, jeŻe|ijest on ograniczony w statucie

Czas trwania działalności - nieoznaczony'

Wprowadzenie do sPrawozdania

Nazwa, siędziba i adres organizacji

St ow ar zy s z e ni e Cyłv ilny c h Ze s p oł
,,STORA

35-211 Rzeszów, '--\. \--
uI. Kamińskiego 3 -\r,
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6.

7.



8.

9.

Wskazanie okresu obj ętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe zą olcres od 01-01-2013 do 3]-12-2013 - rok obrotowy

polcrywa się z rokiem kalendarzowym.

Wskazanie' Zę Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeŻeli w skład otganizacji

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzająee samodzielnie sprawozdania

f,rnansowe.

Nie dotyczy

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŻęniu

kontynuowania'dziialności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz

czy nie istnieją okoliczności wskazując e na powaŻne zagroŻenia dla kontynuowania przez

nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu konĘnuowania działalności przez

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam Znane okoliczności, które ws 'zywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla

ko nĘ nu ow ani a pr z e z or g an iz a cj ę dz i ał al no ś c i'

Rzeszów, 17.03.Ż014

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych:
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Stowarzyszenie Cywilnych ZespołÓw Ratowniczych

z Pasami STORAT
(nazwa jednostki)

REGON:690698641
NIP:8133147893

1 539z p źn.zm )Bilans sporządzony zgodnie z zalącznikiem do z 15,11.2001 (DZ U. 137Poz

Wiersz AKTYWA Stan na wrelsz PASYWA Stan na

1 2 ooczatek roku koniet rokt 2 ooczatek roku koniec roku

A Aktvwa trwałe 12 031,85 3 753;05 tĘA Fundusze własne 63 447,31 69 535,55

WartoŚci niematerialne i prawne 1 845,00 Fundusz statutowv 57 155,76 57155,76

il Rzeczowe akVwa trwałe 10'186,85
\'..,-.t'

3 753,05 il
Wynik finansowy netto za PoPzedni

okres
21 353,09 6 291,55

ilt NaleŻnoŚci długoterminowe 0,00 lil
Wynik finansowy netto za rok

obrotovw
-15 061,54 6188,2Ą

IV lnwestycje długoterminowe 0,00 1
Nadwyżka przychodow nad kosztami

(wielkośc dodatnia)
6188.24

V Długoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe

0,00 2
Nadwyżka koszt w nad przychodami

(wielkośc ujemna)
-'t5 061,54

B 61 134,73 68740,75 B
Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania
3 999,05

Zapasy rzeczowYch aktyw w
obrotowch

0,00 !
Zobowiązania dłu goterm i n owe z

Mułu kredvt w i oożvczek
0,00

il NaleŻnoŚci kr tkoterminowe 29,24 663,14

ll
Zobowiązania kr tkoterm i n owe i

fundusze specialne
0,00 246.0O

1 KredW i poŻvczki 0,00

2 lnne zobowiązania 0,00 246,OO

3 Fundusze soecialne 000

ill l nwestvcie krÓtkoterminowe 61 105,49 68 077,61 ill Rezerwv na zobowiazania 000

1 Środki oieniezne 61 105,49 68 077,61 IV Rozliczenia międzyokresowe 10 555,85 3 753,05

2 Pozostałe aktywa fl nansowe 0,00 000 1
Rozliczenia międzyokresowe

orzvchod w
10 555,85 3 753,05

c 836,58 1 140,80 2 lnne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Suma bilansowa 74 003.16 73 634.60 Suma bilansowa 74 003,16 73 634.60
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Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych
z Psami STORAT

Rachunek WynikóW

na dzień 31-'12-2013
Rachunek wynikÓw spoządzony zgodnie z załącznikiem do rozpoządzenia Ministra Finansow z 15'11'2001 (DZ'

poźn. zm.)

Rzeszów, 17-03-2014

PREZES STOMT

,ii'1\*c,u-
,ty'

1539 z

PozyĄa

Kwota za ńoprzedni rok
rbrÓtówv

Kwota za bieżący rok
^hr^f^rW

31-'.|2-2012 31-12-2013

1 2 4

A. Przvchodv z działal ności statutowe 50 920,73 36 815,4s

t. Składki brutto określone statutem 1 880,00 1 920,00

lnne orzvchodv okreŚlone statuteą 49 040,73 34 895,45

1 erzvcnoa'zycnoayzazlałanościstatutowe jnieodpłatne jpożytku
nr rhlinznann 33 581,93 25 559,86

2 ezycnoay z aziałalnoŚci statutowej odpłatnej poŻytku

nuhliczneoo 0.00 0,00

3 Pozostałe przvchodv okreŚlone statu!ęE 15 458.80 I 335,59

B. xosztv realizacii zadań statutowych 19 761,09 1'l 881,75

I RosztreaiEedrzadeń statutowych działal noŚci

nieodołatnei oożvtku publiczneqo 19 761,09 11 881,75

2 RosŹ}, reaEeójrżeda ń statutowych dzi ała l noŚci od płatnej

oożvtku oubliczneoo 0,00 0,00

J Pozostałe koszty realizaĄi zadań statutowych 0,00

c. @ści statutowej (wielkość
clodatnia lub uiemna) (A-B) 24933.70

D. 46 842,57 19 476,50

I Zużvcie materiałow i enerqii 12 083,27 1 741.66

2 Usłuoi obce I857,03 8 039,62

3 Podatki i opłatv 1927,28 0,00

4 wyn'agroozenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia 0,00 0,00

5 Amortvzacia 10 658,80 I278.80

o Pozostałe 13 316.'19 I 416,42

E. Pozost'ale pŻychody (nie wymienĘn9]!-P9ągiĄ-js)- 0,01 0,00

F.
nie wymienione w Poz. B, D i H) 0,00 0,00

G. Przvchodv finansowe 621,38 731,04

H. Kosztv finansowe 0,oo 0,00

t. wynix tinansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C'D+E'F+G-H) -15 061,54 6188,24

J. Zvski i stratv nadzwYczajne 0,00 0,00

Zvski nadzvwczaine - wielkość dodąlolq 0,00 0,00

Stratv nadzwvczaine - wielkośc uiemna 0,00 0,00

K. Wvnik finansowy ogółem (l+J) -15 061,54 6188,24

I Różnica zwĘkszająca koszty roku następnego (wielkoŚć

uiemna) -15 06'1.54 0,00

il. RoŹnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkośc dodatnia) 0.00 6188,24
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1.

2.

lnformacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzvszenia Cvwilnych Zespołów

''sToRAT'' z siedzibą w Rzeszowie ul' Kamińskiego 3, zostało sporządzone zgod z

dnia 29 września ].994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnid"'"lj

15 listopada 2O01 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

(zwane w dalszej treści Rozporządzeniem)'

Prezentacja sprawozdań fina nsowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się

01.01.2013 roku i kończący się 31.12'2013 roku'

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zaloŻeniu kontynuowania działalności

przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż

jeden rok od dnia bilansowego, W nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontyn uowania działalności.

Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2Ot3 oraz
porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2012.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody vvyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad
rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących
zasady gospodarki finansowej stowarzyszeń i fundacji.
Stowarzyszenie sporządza spraWozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami
Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności
gospodarczej.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z

zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztóW oraz ostrożnejWyceny.

4.l Rachunek wyników

3.

4.1.1 Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują
finansowe ze żrodeł określonych przepisami
finansowe.

4.1,2 Koszty

otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
praWa lub statutem, a także przychody

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, W tym również
świadczeń określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez stowarzyszenie

zadań przewidzianych statutem,
- kosztyadministracyjne.



4.2 Bilans

4.2.2 środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej' obejmują one środki pieniężne w
kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

4'2.3 Fundusz statutovvy - wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

4.2'4 Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a

kosztami za dany rok obrotowy.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników
sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie
sprawozda ń d la jed nostek nie prowadzących działa lności gospoda rczej.

5. tnformacje o strukturze zreaIizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, W tym
przychodów określonych statutem

Składki członkowskie

Darowizny L% podatku

Testy

Kwesty

Nawiązki

Darowizny

Pozostałe

1,.920,00 zl

Ż2.839,86 zl

1'60,00 zł

L.092,58 zł

25O,OO zl

2.7Ż0,00 zl

L.030,21. zl

odsetki bankowe 73L'o4 zł

Razem: 37.546,49 zł

6. lnformacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Koszty realizacji zadań statutowych: 1'1'.88L,75 zł

Razem: 3L.358,25 zł

7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych
z działal nością statutową

W 2013 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń'



8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od

wyniku finansowego brutto

Rzeszów, L7.03.201'4

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiqg

rachunkowych:
(

h"
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Lp. Nazwa Dane za rok bieżący

L
Wynik finansowy brutto - nadwyżka przychodów nad kosztami

6.188,24 zl



podjęta przez Zarząd Stowazyszenia Cywilnych Zespołów
STORAT na posiedzeniu w dn. 23.03.2014 r.

E SIII

doĘcry zatwierdzenia sprawozćlania finansowego spoządzonego na3l.12.2013r.

Zarząd STORAT zatwierllza sprawozdania finansowe :

bilans ( suma bilansowa 73 634,60 zł) i rachunekwyników za2013 rok

afu","TĄ


