
Dodatkorve informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

na dzień 31.lŻ.2g12 r.

,,Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist"

opracowanie zgodne z wymogami przepisu art.48 Ustawy o RachuŃowości z dnia

29 września 1994 r.: tekst jednolity Dz.U. z2002 r nr 76, poz. 694, z2003 r' nr.60,

poz. 535, nr.I24, poz. 1152, nr. l3Ż4 i nr.229, poz. Ż27 6, z 2004 r. nr.96, poz959,

nr.145, poz. t535, nr 146, poz. 1546, nr.?13, poz.2t55 oraz z 2005 r., ffi.10, poz. 66,

nr.184 poz.I539,nr.26? poz.2Ż5Żz2a06r.,nr.757,poz.l119, nr.208 poz. 154a,z

2008r. nr.63 poz.393, nr.l44 poz.900, nr.17I poz. 1056, nr ?14 poz.1343, nr.Ż23

poz. 1466,22009 r. nr.3, poz. 11, nr.19,pa2.100, nr.42,poz.34l nr.65, po2.545,

nr.69, po2.587,nr.127,po2.1052, nr.l57, poz.IZ4I,nr.i65, poz. 1316,nr.2|5,

poz.I664, z 2010 r. nr 57, poz. 357 ' nt.75, poz. 473, nr.107, poz. 679, nr. Ż26, poz.

I476, nr 238,poz.15'18, oraz Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 15.I i.2001 w

sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek rrie będących

spółkarni handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej {Dz.U. z2a0k.

nr i37, poz i 539 zpoźn. zmianami)

1. Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajorvych środków trrvałych,

wa rtości niema teria lnych i prawnych oraz inwestycj i dlugoterminowyc It,

zawierających stan tych akrywów na początku roku obrotowegoo zwiększenia i

zmniejszenia z tytulu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia

wervnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne

przedstawienie stanów i tytulów zmian dofychczasowej amorĘzacji lub

umorzenia
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Wartość początkorva środków trrł'ałych

Grupa

rodzajowa

środkórv

tnr'ałych

Stan

na

pocz4tek

roku

Zrłiększenia Zniniejszenia Slan

na koniec

roku

Aktuali-

zacja

Przy-

chodl'

Przenriesz-

czenia

Aktuali-

zacla

Roz-

chody

Przenriesz-

czenia

1 2 J 4 5 6 7 I 9

Srodki

trwałe 229 253,25 Ż29 253,25 0

W 2012r. sprzedano środki trwałe o wartości 10 139,60 zł.

W związku z ottrymaniem Uchwały nr avzl}aB dokonano korekty waffości

środków trwałych o waftość 2I9 tI3,65ń.

Umorzenie środków trwałych

Brak informacji o umorzeniu środków tnvałych w poprzednich latach obrotowych.

w 2012 roku nie było umorzenia.

2. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe

Stan na 3L.1'Ż.20L2r.

Środki pienięzne w banku

Srodki pieniężne w kasie

ogólem

3. Należności krótkoterminowe

Reklama w Informatorze

Sprzedaz kurtek

Naleznośc zaudział w DME

Rozliczenia z osobami fizycznyni

Pozostałe (Bo' składki)

ogó}em:

t:
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I

36 345'30 zł

19,98 zł

36 365'28 zł

2 500,00 zł

189,00 zł

850,00 zł

Ż86,a0 zł

4 380,00 zł

I 205000 zl i
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4. 7-obowiązania krótkoterminorve

Transpoń DME (Ssw)

Kurtki (Japp sp. z o.o.)

Jacht Klub Wielkopolski

PIT-4R za l2/20IŻ

Rozliczenia z osobarni fizycznymi

Pozostałe (Bo)

ogólem

5. Przychody z działalności

Dotacja na projekt ,,I.{IVEA NBZ"

Składki członkowskie

Wpłaty pozostałe1Ms. ME, DME, kurs nrierniczego, zgruporvanie, kurtki)

Wpłaty na Informator

Sprzedaz środków trwałych

Przychody z OPP

ogólem

6. Koszfy realizacji zadań statutorvych

Koszfy Projektu ,,NIVEA NBZ'
Koszty pozostałe (Ms, ME, DME, kurs nrierniczego, zgrupowanie, kurtki)

ogółem

7. Przychody finansowe

Dodafuiię róznice kursowe zrealizowane

Inne

ogólem

8. Koszty finansowe

[demne róznice kursowe zręalizowane
n
il
V1,
J

4 000'00 zł

|0 969,t4 zł

|549,a4 zł

348,a0 ń
2 442'08 zł

I45'28 zł

19 453,34 zl

1 078 268'16 zł

26 725,a0 zł

I17 35a34 zł

l0 95 |,00 zł

20 000'00 zł

8 774'90 zł

126Ż 069,40 zl

L 064 680,08 zł

l80 369,67 zł

t 24s 049,15 zł

74,73 zł

0,05 zł

74,78 zl

2 494,05 zł / \-rJ[



odsetki zapłacone i zarachowane

Inne

ogólem

9. Wynik finansowy

Wynik finansowy za rok obrotowy 2012 rłyniósł 14 584,38 zł.

15,99 zł

0,0l zł

2 510'05 zł

10.Informacje o przeciętnym lv roku obrotowym zatrudnieniu, z podzialem na

grupy zawodowe

w 2aI2. r. nie zatrudniano pracowników na umowy o pracę.

11. Korekta blędów podstawowych zarvarĘch w bilansachza 20l0 i 20l1r.

Na podstawie Uchwały Zarząduw aUZ/2013, w bilansie za2a12r. dokonano

następujących korekt dot. 2010 i 2011r':

1. korekta rvartości konta 
''rzeczowe 

akty'''va trwałe'' w rvysokości 219 1l3,65 ń
p opr z.ęz wartośc konta'' fu nd u szu statuto we go'',

2. korekta rvartości konta ,,dotacje w€ umo\łry'' w wysokości 1 230 628,82 z.ł

p oprzez wartoś ó kon ta'' fu nduszu statutowe go'',

3. korekta rłraftości konta,,długotel'minowę rozliczenia międzyokresowe oPP'' rv

wysokości 2 2il,9a zł poprzez wartośc konta'' funduszu statutowego'',

4. przeksięgowanie wyniku finansowego z2011 roku w wysokości 78'88 zł na konto

,,funduszu statutowego".
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