
Wprowadzenie do sprawozdania finansorł'ego

sporządzon€go na dzień 31.l2.2alŻ r.

,,Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist"

1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki

,,Polskie Stowarzyszenie Klasy optimist'' z siedzibąw Gdyni, A1. Jana Pawła II 13D.

2- Podstawowe cele działalności Stowarzyszenia;

l. upowszechnianie zeglarstwa r'ęatowego i promowanie zeglarstwa polskiego
za gtanicą

2. starania o wysoki poziom wyszkolenia zawodników umoztiwiający

rywalizację sportowąz najlepszymi załogami na świecie
3. eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci i młodzieży, elementów

wychowawczych i dbałośĆ o estetykę, godnośi oraz solidamości swoiclr
członków,

4. wspófuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i

integracj i środowisk zeglarskich.

Rodzaj Organizacj i : S TOWARZYS ZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

3, Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

1. szkolenie i organizowanie regat zeglarskich o znaczeniu regionalnym,
ogólnopolskinr i międzynarodowym,

2. wymiana doświadczęń z organizacjami Ę klasy w innych państwach oraz
współprac ę z międzynarodo wym stowarzy szeni em tej kl asy,

3. śledzenie tendencji rozrvojowych tej klasy w aspekcie rczwięań technicznych,
eksploatacyj nych, organ izacyj nych i metodyki szkol enia,

4. działalność informacyjna i rłydawnicza,
5. ścisła wspóĘraca z Polskim Związkiem Zeglarskim w zakresie:

o pro$raffiów szkoleniowych i startolvych,
o finansowanie przedsięwzięć progranowych'
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4' Rejestracja jednostki w Krajow1'm Rejestrze Sądowynr nr KRS 00001 l25 18

5. NIP: 586-19-97-983

ó' REGON: 190853181

7 . Czas trwanią działainości jest nieograniczony

8. okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01.01 Ża|z r" do 31,lŻ.20t2 t.

9. w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prry założeniu kontynuowania

działalności w dającej się przewidziec przyszłości na podstawie ksiąg rachunkowych

prowadzonych w roku obrotowym.

l1. Należności i znbowiąz.arlia krótkotenninowe wykazane sąw sprawozdaniu

finansowym rł,edług kwot wymagających zapłaty i nie obejmują odsetek.

12. w roku obrotoryym jednostka miała status organizacji pozytku publicznego.

l3. omówienie przyjętych zasad rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz

sporządzenia sprawozdania finansowego w zalc'esie, w jakim ustawa pozostalvia

jednostce prawo wyboru, zgodnie z art. 4 i 5 Ustawy o Rachunkowości, (Dz.lJ. z

2009r. poz.1223 zpóżn. zmian') Rozp. Min. Finansów o instrumentach finansow1'ch

oraz Rozp' Ministerstwa Finansów w sprawie szczegolnych zasad rachunkowości dla

niektórych jednostek Dz.U. z 200tr nr 137 poz. 1 539 z z poźn. zrnian.)

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostają ujęte nabyte ptzez jednostkę , za|iczane do aktywów trrvaĘ-ch,

prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidyrvanym

okresie ekonomicznej uz.yteczności dłuzszym niz rok, przeznaczone do uzywania na

potrzeby jednostki.

,\
-*-t ,\

i(*ł li \"**'.r\



-3-

lnne wartości niernatęrialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o

odpisy z tytufu trwałej utraty wartości. Stavr'ki amoĘzac;'jne ustalone zostały z

uwzględnieniem okresu ekonomicznej uą1teczności wańości niematerialnych i

prawnych" odzwierciedlają faktyczny okres ich uzytkowania.

Wartości niematerialne i prawne o rvartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzuje się

jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu

wartości niematerialnych i prawnych do uzywania.

Wartości niematerialne i prawne uzywane na podstawie umów najmu, dzieizalvy,

leasingu lub innej o podobnym charterze, za||czone do majątku jednostki nie

wystąpiły. W przyszłości amortyzować się je będzie w okresie trwania ulnowy lub rv

okresie ekonomicznej przydatności uzytkowanych praw _w zależności od tego, który

z nich jest krotszy.

Srodki trwałe

w pozycji tej ujmuje się rzeczowe aktywa tnvałe i zrównane z nimi, o

przeu,idywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuzszym niz rok, kompietne,

zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Srodki trwałe wyceniane są wedfug cen nabycia lub kosztu wytrvorzenia.

Wartość począ&orva środków trwałych podlega podwyzszeniu o wartość nakładów

poniesiollych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację,

rekonstrukcję)'

Wartośc początkowa środków trwaĘch pornniejszona została o odpisy

amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu

uzfeczności środków trwaĘch i odzrł,ierciedlają fbktyczne zużycie środkór1

/\trwałych. 
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lV poszczegolnych grupach stosowirne ąnastępujące stawki i metody amoĘzacji:

_ grupa IV 30% _ arnortyzacja liniorła

: grupa VII 20% - amortyzacja liniowa,

- grypa V{ITŻ}%_ a$'lortyzPcja liniowa.

,Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500 zł amofizowane sąjednorazowo'

Rozpoczęoię aElortyzacji następuję nie wcześnie.i niż po pr7ryjęciu środka'trwałego do

uzywania-

środki trwałe w budowię

Nie vqystąpĘ.

Iliwestycje

Nie wystąpĘ

Zapasy

Nie wystęity'

Rozrachunki

Nalemości

Na dzień bilansowy wy6ęnią się według lnvot wymagających zapłaty, z zaĆhowaniem

zasady ostrożności,

F
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Z,obowiryania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszŁych zdarzeń obowiązek wykonania

świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie juz

posi adanych lub przyszĘch akrywów Stowarzys zenia.

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej, w
kwocie wymagaj ąc ej zapłaty .

Srodki pienięane

Wycenia się wedfug wartości norninalnej.

Róznice kursowę

l. Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujrnuje się rv księgach

rachunkowych na dzien ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- Kupna lub sprzedazy walut stosowanych przezbank, z którego usług korzysta

społka _ w prz)?adku operacji sprzedazy lub kupna walut oraz opera cji zapłaty

nalezności lub zobowięań'

- Średnim ustalonyrn dla rdanej waluty ptzez Narodowy Bank Polski na ten

dzień, chyba, żę w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę

dokumencie ustalony został innykurs _ W przypad'ku pozostałych operacji.

2. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w rvalutach obcych:

składniki aktyrvów i pasywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach

podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) * po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie ustalon;m dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
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3. Róznice kursowe, doĘczące innych niz inwestycje długoterminowe pozostaĘch

aktyrvów i pasywów rvyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny

oraz przy zapłacie nalezności i zobowiązań w walutach obcych, za'licza się

odporviednio do przychodów lrrb kosxów finansorvych. w uzasadnionych

przypadkach róznice kursowe za|icza się do kosztów wytworzenia produktów,

ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub koszfu wytrł'orzenia środków

tr'wałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

4. Róznice kursorve doĘczące inrvestycji dfugoterrninowych rvyrazonych w

rvalutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, roz|icza się w sposób okr'eślony

rv art. 35 ust. ? i 4 ustawy o raclrunkow_ości. Skutki przeszacowania inwestycji

zaltczonych do aktywów il'wałych, powodujące wzrost ich rvartości do poziorrru

cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny' obnizenie

wańości inwestycji uprzednio przes7'acowanej do wysokości kwotY, o którą

podwyższono z tego tytufu kapitał (fundusz) z alłuaIizacji wyceny, jeŻeli krvota

róznicy z ptzeszacowania nie była do dnia \ł}ceny rozliczona, zrnniejsza ten

kapitał (fundusz). w pozostaĘch przypadkach skutki obnizenia rvartości

inwestycji za|icza się do kosztów finansowych. Wzrost warJości danej inwestycji

bezpośrednio wiązący się z uprzednim obnizeniem jej warlości, zaliczonym do

kosztów finansorvych, ujmuje się do wysokości tyclr kosztów jako przychody

finansowe.

Zobowi ązania pozabi lansowe

Nie wystąpiły

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozl i czen ia międzyokresowe czynne obejmuj ą rozl iczen i a :

p
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długoterminowe, które dotyczą przyszĘch okresów sprawozdarvcą,ch i trwają

dłuzej niz 12 miesięcy od dnia bilansowego,

krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają

nie dłużej niŻ 1Ż miesięcy od dnia bilansowego.

odpisy czynnych i biernych rozl.iczen międzyolaesowych kosztorv następują

stosownie do upływu czasu iub wielkości świadczeń.

Za bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów Stowarzyszenia uznaje

prawdopodobne zobowiązania przrypadające na biezący okres sprawozdawczy,

wynikaj ąc e w szczegóIności :

L) ze świadczeń wykonanych na rzecz Stowarzyszen.ia ptzez kontrahentów, jezeli

kwota zobowiązania jest znlana lub mozlirł,a do oszacowania \\/ sposób

wiarygodny,

2) z obowią.zku wykonania, związanych z bieĄcą działalnością przyszłych

świadczeń, mozliwych do oszacowania w sposob rviarygodny na podstawie

danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji

Kontrakty dłu goterminowe

Nie wystąpiły

Maj ątek S torvarzy s zeni a

Majątek Storvarzyszęnia powstaje ze składek członkowskich, darorvizn, spadkórv i

zapisów, dochodów z własnej działalności, przyclrodów ze współpracy z innymi

organizacjami, przychodów z majątku własnego Qraz zę składek publicznych'
f
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Przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek zyskow i strat Jednostka sporządza wedfug warianfu porórvnawczego.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Stowarzyszenie uznaje uprawdopodobnione porvstanie w

okr'esie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej

wańości, 'rł' formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości

zobowiązań' lctóre doprowadządo wzrostu funduszu rłłasnego lub zmniejszenia jego

niedoboru.

Koszty i straty

Przez koszty i straty Jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie

sprawozdawcą-m korzyści ekonomicznyłh, o wiarygodnie określonej wańości, w

formie zmniejszenia wartości akrywów, albo zwiększenia wańości zobowiązń i

rezerw, które doprowadządo zmniejszenia funduszu lub zwiększenia jego niedoboru.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, rv tym z tytułu pozostałych przychodów i kosaów

operacyjnych,

wynik operacj i finansowych,

wynik operacji nadzwyczajnych (powstĄch na skutek zdarzeń trudnych do

przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z

ogolnym ryzykiem jej prowadzenia).

2.

n3.

l.'!ullisvsienl s.c.
i'il ayi-Nardzewska

u[lbótckieiviczs 37 m. 1i'

J ol+zs *ot,,-suri

Ii\
f,*-i \I l\-.!- 

-Ą.-\


