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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY 420 w GDYNI 

ZA ROK OBROTOWY 2019 

 
 
WPROWADZENIE: 
 
          Polskie Stowarzyszenie Klasy 420 jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 96,poz. 873). Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w dniu 12.07.2013r. 

pod nr KRS 0000469953. 

  

Cele Stowarzyszenia: 

           Celem  Stowarzyszenia jest działalność  na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków 

Stowarzyszenia, w zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności związanej ze sportem, 

w szczególności polegającej na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.  

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

 upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa polskiego za granicą; 

 starania o wysoki poziom wyszkolenia zawodników umożliwiający rywalizację sportową z 

najlepszymi załogami świata; 

 eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci i młodzieży, elementów wychowawczych i dbałość o 

estetykę, godność oraz solidarności swoich członków; 

  współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i integracji środowisk 

żeglarskich; 

 działalność kulturowo – oświatową i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci i młodzieży; 

 działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom (alkohol, papierosy, narkotyki); 

 prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; 

 pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań; 

 ułatwienie dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi; 

 promocję ekologii i ochrony środowiska; 

 promocję kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród 

ludzi młodych; 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 

zadań sportowych Stowarzyszenia; 

 przygotowywanie i doskonalenie kadry instruktorsko – trenerskiej dla potrzeb organizowania 

zajęć, zawodów oraz imprez sportowych. 
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Przyjęte zasady rachunkowości: 

 

1. Sprawozdanie finansowe za 2019r. sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania 

działalności.   

 Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o Rachunkowości ( Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 591 z późn. zm.).  

      2.   Metody wyceny aktywów i pasywów: 

           a)  należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 

           b)  materiały  wyceniane są w cenach zakupu, 

           c) inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunku walutowym, wycenione zostały   

wg  średniego kursu NBP z 31.12.2019r.   

 

  

DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓW ORAZ 

BILANSU: 

Bilans oraz rachunek wyników wykazują następujące pozycje: 

1. Aktywa obrotowe, poz. B.III. (inwestycje krótkoterminowe) - środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne, wykazują środki na dwóch rachunkach bankowych. 

2. Kapitał ( fundusz) własny, poz. A.VI – zysk( strata ) netto wykazuje zysk za rok obrotowy. 

3. Na przychody z działalności statutowej składają się: 

- składki członkowskie                                         -     6.220,00zł. 

- wpisowe do MEJ                                               -   10.874,92zł. 

- wynik finansowy 2017r.                                     -     3.752,67zł. 

4. Koszty  działalności statutowej to: 

 - prowizje bankowe                                             -            6,66zł. 

 - wpisowe do regat                                              -   11.201,25zł.             

             -  obsługa strony internetowej                              -      1160,00zł. 

-  puchary                                                             -      1154,00zł.   

- usługa księgowa                                                 -       369,00zł.         

- koszty spotkania z Prezydentem                       -        894,86zł.      

- kosztu podróży służbowej                                 -         300,00zł. 

 

Ustalenie ostatecznego wyniku z działalności za rok 2018 dla celów podatku dochodowego: 

 
Przychody z działalności statutowej :                                        20.847,59zł. 

w tym :    składki członkowskie                                                    6.220,00zł. 

                wpisowe do regat                                                       10.874,92zł. 

                pozostałe-wynik finansowy roku 2018                         3.752,67zł. 
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Koszty działalności statutowej :                                               15.085,77zł. 

Koszty finansowe – ujemne różnice kursowe:                             566,60zł. 

  

Razem przychody podatkowe :                                            20.847,59zł.                                                                    

Razem koszty podatkowe:                                                    15.652,37zł. 

Dochód -zysk podatkowy:                                                          5.195,22zł. 

Dochód wolny od podatku na podst.art.17 ust.1 pkt 4 

ustawy o pdop.                                                                           5.195,22zł. 

Podstawa opodatkowania                                                                 0,00zł. 

 

 

Data sporządzenia: 23.09.2020r.  

 

Prezydent Marcin Józefowski                  -   ..………………………………… 

Vice Prezydent  Barbara Ramotowska    -   …………………………………... 

Sekretarz Katarzyna Dzik                          -  …………………………………… 

 Skarbnik  Jakub Antoniak                         -  …………………………………… 


