
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego oraz Pomocy Niepełnosprawnym w Prowadzeniu 
Pojazdów „Crusar4rally” zostało wpisane  do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydz. Gospodarczy KRS 
dnia 14-05-2013 roku, pod numerem KRS 0000462197.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu (54-530) przy ulicy Rdestowej 5.

Cele statutowe Stowarzyszenia to m. in.:
• popularyzacja idei ciągłego doskonalenia z zakresu bezpiecznej jazdy,
• propagowanie bezpieczeństwa drogowego wśród najmłodszych,
• propagowanie wśród niepełnosprawnych wiedzy na temat możliwości jakie daje odpowiednio dostosowany 
samochód,
• inicjowanie działań związanych z dostosowaniem środków transportu dla osób niepełnosprawnych,
• rozwój ratownictwa drogowego wśród członków Stowarzyszenia i sympatyków,
• krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
• popularyzacja motosportu poprzez partycypację w zawodach, szkoleniach, treningach samochodowych oraz 
rozwój masowego i kwalifikowanego sportu motorowego,
• działalność charytatywna – pomoc niepełnosprawnym oraz najmłodszym w wyrównywaniu szans.

 Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.
 Stowarzyszenie w 2015 roku. otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Na dzień bilansowy 
Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W bilansie 
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenione są w wartości nominalnej. Stowarzyszenie nie 
posiada również na dzień bilansowy żadnych należności i zobowiązań. Rachunek zysków i strat sporządzono w 
wariancie porównawczym.
  Źródłami przychodów Organizacji są głównie darowizny. W 2015 roku ogółem przychody  wyniosły 45 124,05 
zł.
 Poniesione w rachunku wyników koszty to przede wszystkim koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 
40 158,47 zł oraz koszty administracyjne (m. in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna i księgowa, 
koszty obsługi rachunków bankowych) w wysokości 5 607,87 zł
Na koszty działalności statutowej składają się min.
  koszty organizowania dzieciom z domów dziecka wolnego czasu,
  koszty organizacji wyjazdu wakacyjnego dzieciom z domu dziecka.
 Stowarzyszenie nie ma osób zatrudnionych na etatach (opiera się na pracy wolontariuszy), nie posiada lokat 
bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 Wynik finansowy Stowarzyszenia osiągnięty za 2015 rok zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w 
wysokości 642,29 zł. Kwota ta zostanie pokryta zyskami z działalności Stowarzyszenia z lat ubiegłych.
 W 2015 roku nie były prowadzone żadne prace inwestycyjne oraz prace rozwojowe na własne potrzeby.
Stowarzyszenie w roku 2015 nie zanotowało strat i zysków nadzwyczajnych.
W ciągu roku nie były udzielane poręczenia ani gwarancje.
 Przyjęte zasady rachunkowości, zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15-11-2001 r., jednostka stosuje w sposób ciągły. Dokonuje 
jednakowego grupowania operacji na kontach oraz ustalania wyniku finansowego.

II

III

IV

V

VI

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-06-20
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