
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn
Al. Jerozolimskie 224

02-495 Warszawa

za okres
01.05.2016 r. - 30.04.2017 r.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2. BILANS

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINSNOWEGO

I.1.  INFORMACJE OGÓLNE

Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn

 statut – 12.03.1996 r.

 siedziba – Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa

 forma prawna – Stowarzyszenie rejestrowe

 numer KRS - 0000434971

 data wpisu do rejestru stowarzyszeń – 2.10.2012 r.

 numer Regon 146342240, nadany 2.11.2012 r.

 numer NIP 146342240, nadany 19.10.2012 r.

Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym  zrzeszeniem  żeglarzy  uprawiających  żeglarstwo

regatowe na jachtach klasy FINN.

Podstawą działalności Stowarzyszenia jest:

 upowszechnianie  żeglarstwa  regatowego  poprzez  szkolenie  i  organizację  regat

żeglarskich  o  znaczeniu  regionalnym  i  międzynarodowym,  a  także  promowania

żeglarstwa polskiego za granicą,

 propagowanie zainteresowania wśród młodzieży problematyką politechnizacji oraz

ochrony środowiska wodnego,

 wymiana  doświadczeń  z  organizacjami  tej  klasy  w  innych  państwach  oraz

międzynarodowym stowarzyszeniem tej klasy.

Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony.

I.2. INFORMACJE ODNOŚNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres 01.05.2016 r. - 30.04.2017 r., na

które składa się:

 bilans sporządzony na dzień 30.04.2017 r.,

 rachunek zysków i strat za okres  01.05.2016 r. -30.04.2017 r.,

 informacja dodatkowa i objaśnienia. 



Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  zgodnie  z  zasadami  ustawy  z  dnia  29

września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności.

Bilans  i  rachunek  zysku  i  strat  Stowarzyszenia  mają  formę  uproszczoną,  zgodnie  z

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie

szczególnych  zasad  rachunkowości  dla  niektórych  jednostek  niebędących  spółkami

handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w

kapitale, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

I.3. METODY WYCENY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW I PASYWÓW

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się wg cen

nabycia  lub  kosztów  wytworzenia.  Wartość  środków  trwałych  i  wartości

niematerialnych  i  prawnych  na  dzień  bilansowy  pomniejsza  się  o  odpisy

amortyzacyjne (umorzeniowe).

Amortyzacji  dokonuje  się  metodą  liniową  wg  stawek  podstawowych  dla  

poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych jakie przewiduje rozporządzenie.

Podstawową  zasadą  jest  dokonywanie  odpisów  od  pierwszego  dnia  miesiąca

następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania. W 

systemie  ciągłym  dokonuje  się  również  odpisów  amortyzacyjnych,  gdy  środek

trwały jest uznany za trwale nieczynny. 

Nie  zalicza  się  do  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych  i  prawnych

przedmiotów i praw o wartości nabycia nieprzekraczającej 1.000,00 zł. W stosunku

do przedmiotów o wartości  od 1.000,00 zł  do 3.500,00 zł  dokonuje się odpisów

jednorazowych w momencie zakupu tych środków.

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub lub wytworzeniem, pomniejszonym  o

odpisy z tytułu utraty wartości.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia nie

wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.



Zakupione  materiały  dla  potrzeb  własnych,  tj.  biurowe,  środki  czystości  i  inne  

niezbędne dla bieżącej działalności zarachowuje się w koszty w momencie zakupu.

4. Należności  krótkoterminowe  obejmują: stan  krótkoterminowych  należności

wymagających zapłaty z różnych tytułów (np. dostaw i usług). Należności  wycenia

się  w  kwocie  wymagalnej  zapłaty,  z  zachowaniem  należytej  ostrożności,

uwzględniając  odpisy  aktualizujące,  których  dokonuje  się  przynajmniej  raz,  na

koniec roku obrotowego. Należności wyrażone w walutach obcych, przelicza się na

dzień bilansowy według kursu średniego NBP ustalonego dla danej waluty.

     5. Inwestycje krótkoterminowe stanowią: aktywa pieniężne oraz aktywa finansowe

płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu roku od dnia bilansowego. 

Zalicza się tu m. in. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne 

aktywa pieniężne (np. instrumenty pochodne, odsetki od lokat długoterminowych  

płatne w ciągu 3 miesięcy). Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. 

Wyceny wyrażonych w walutach obcych składników aktywów dokonuje się zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

      6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - ujmuje się nakłady poniesione i 

zaliczane w koszty, w kolejnych okresach, przy czym rozliczenie nie może trwać  

dłużej niż 12 miesięcy.

      7. Wynik finansowy netto za rok obrotowy może stanowić wielkość dodatnią (zysk), 

w przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami lub wielkość ujemną (stratę), gdy 

powstaje nadwyżka kosztów nad przychodami. Wynik finansowy przenosi się na  

dzień bilansowy na konto "rozliczenie wyniku finansowego", na którym pozostaje do

czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

   8.  Zobowiązania wycenia  się  w  kwocie  wymaganej  zapłaty,  a  dla  zobowiązań  

wyrażonych w walutach obcych, według kursu średniego NBP ustalonego dla tej  

waluty.

   9.  Rozliczeń  międzyokresowych  przychodów dokonuje  się  w  przypadkach,  w  

których jednostka otrzymuje zapłatę za dostawy lub usługi, które faktycznie zostaną

zrealizowane w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a wynik jego działalności, zgodnie

z art.  17 ust.  1 pkt  4  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  korzysta ze

zwolnienia od podatku dochodowego. Co za tym idzie, wynik finansowy Stowarzyszenia

nie jest obciążony żadnymi zmniejszeniami. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia dochody niezależnie od źródeł, z jakich pochodzą

przeznaczone są na cele statutowe.



II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

II.1. Informacje i objaśnienia do bilansu

II.1.A. Ważniejsze pozycje aktywów i pasywów

1. Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.

2.  Krótkoterminowe aktywa finansowe w złotych wynoszą                 4.412,11

      z tego:

           środki pieniężne na rachunku bankowym                               4.412,11

3. Na dzień 30.04.2017 r.  fundusze  własne wynoszą                                      3.065,78

           z tego:

           - wynik bieżącego roku obrotowego                    - 406,45

           - wynik lat poprzednich                            3.472,23

4. Zobowiązania (z tytułu usług)       1.346,33

Suma aktywów i pasywów wynosi  4.412,11 złotych.

II. 2. INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

    1. Struktura przychodów:                                                 4.878,00

     - składki członkowskie                                             3.078,00

     - opłaty IFA                            1.800,00

   2. Struktura kosztów:                                                                          

Koszty bieżącej działalności:       5.283,62

- materiały biurowe                                                                                       54,29

- usługi obce                                                                                            1.677,00

w tym:

czynsz                                                                                             300,00

prowizje bankowe                                                                            362,50

pozostałe usługi (obsługa księgowa, opłaty pocztowe)                1.014,50

- wynagrodzenia (umowa o dzieło)                                                             250,00

- pozostałe koszty (statuetki, puchary)                                                    3.302,33

3. Przychody i koszty finansowe

- przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)                              0,17

- koszty finansowe (zaokrąglenia)                                                                  1,00

W  Stowarzyszeniu nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. 



II. 3. POZOSTAŁE INFORMACJE

II.3.A. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. W roku sprawozdawczym nie zatrudniano pracowników etatowych.  

2. Nie wystąpiły w roku obrotowym transakcje z członkami zarządu, ich małżonkami w

    zakresie wypłat wynagrodzeń, udzielonych pożyczek i świadczeń o podobnym

    charakterze. Pełnione przez Zarząd  funkcje mają charakter honorowy.

II.3.B.  Informacje dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

            związanych z działalnością statutową

Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością  

statutową. Stowarzyszenie nie zaciągało żadnych innych zobowiązań warunkowych.

II.3.C. Istotne zdarzenia nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat

           dotyczące roku obrachunkowego i lat ubiegłych

 

           Po dniu bilansowym, tj. 30.04.2017 r. do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły

           znane zdarzenia, które nie zostały, a powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych roku

           obrotowego.

........................................                                .............................................
                          /Ewa Hus/                                                                      / Za Stowarzyszenie/


