
Stowarzyszenie Lokalne

Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie finansowe za okres

OD 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010

Bydgoszcz, dnia 28.02.2011



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010r.

1. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej
     85-792 Bydgoszcz ul. Salezjańska 1

2.  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących 
dziedzinach:

- działalność  wydawnicza (22.1)
- pozostała działalność turystyczna (63.30.D)
- prace  badawczo  -   rozwojowe  w  dziedzinie  pozostałych   nauk  przyrodniczych  i 

technicznych (73.10.H)
- prace  badawczo  -  rozwojowe  w  dziedzinie  pozostałych  nauk  humanistycznych  i 

społecznych (73.20.I)
- reklama (73.20.Z)
- pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z)
- pozostała  działalność  związana  z  ochroną  zdrowia  ludzkiego,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowana (85.14.D)
- opieka wychowawcza i społeczna (85.3)
- działalność pozostałych organizacji członkowskich (91.3)
- inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)
- działalność związana ze sportem  (92.6)
- pozostała działalność rekreacyjna (92.7)
- działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z)
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej  niesklasyfikowana (93.05.Z)
-

3.  Postanowieniem  Sądu  Rejonowego  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 
Sądowego w Bydgoszczy z dnia 19          kwietnia 2001roku, zn. BY.XIII Ns-Rej.KRS 
1729/1/32,  Stowarzyszenie  Lokalne  Salezjańskiej  Organizacji  Sportowej  Rzeczpospolitej 
Polskiej  w  Bydgoszczy  zostało   wpisane  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji 
Społecznych  i    Zawodowych,  Fundacji,   Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej  pod 
numerem 0000008704.

4. Marek Sikorski                    –             Prezes
     Ks. Janusz Sikora               –             Wiceprezes 
     Piotr Górski                        –             Wiceprezes
     Apolonia Łuczka  –              Sekretarz
     Marzenna Górska  –              Skarbnik 
     Adam Wudniak                   –             członek
     Tomasz Robacki –      członek 

5 Cele statutowe Organizacji:
- Rozwijanie wychowawczych,  kulturalnych i społecznych aspektów  sportu, w ramach 

uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa,  inspirowanych myślą  chrześcijańską i 
bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczych



- Krzewienie  humanistycznych  i  personalistycznych  walorów  sportu  inspirowanego 
ideą  olimpizmu, z jego  moralnymi wartościami:         pokoju, wolności, szacunku, 
godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i Fair Play.

- Podejmowanie i realizowanie  przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego 
wychowania dzieci i młodzieży,  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
znajdujących   się  w  trudnych  warunkach  materialnych,  zagrożonych   i 
nieprzystosowanych społecznie

- Wzbogacanie  kultury  fizycznej  dzieci   i  młodzieży  o  elementy  wychowawczo  – 
formacyjne, kulturalno- religijne i socjalno – intelektualne.

- Organizowanie  obozów,   wyjazdów,  spływów,  wędrówek,   imprez  sportowych, 
rekreacyjno – wychowawczych, kursów i  szkoleń.

- Organizowanie i prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, 
sportowych, turystycznych i ekologicznych.

6. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2010 do 31-12-2010r.

7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu Stowarzyszenia

8. Roczne  sprawozdanie  sporządzono przy założeniu  kontynuowania działalności przez 
Organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nieznane są nam okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń do kontynuowania przez  organizację 
działalności.

9. Zasady rachunkowości:
- rok obrotowy zaczyna się z dniem 1 stycznia  a kończy 31  grudnia danego  roku.
- Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach uproszczonych.
- Aktywa i pasywa są wycenione na dzień bilansowy wg cen nabycia

- należności w kwocie wymagającej zapłaty
      - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- Wynik finansowy składa się z ;

- wyniku działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych

      - wynik operacji finansowych
      - wynik operacji nadzwyczajnych
      - obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego 

             którego wynikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych

Zarząd 
Stowarzyszenia Lokalnego
Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP
 w Bydgoszczy

Marek Sikorski
Ks. Janusz Sikora
Piotr Górski
Apolonia Łuczka
Marzenna Górska
Tomasz Robacki
Rafał Wudniak


