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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
 Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Polskie 
Stowarzyszenie Klasy Optimist, ul. Gryfitów 1, 72-400 Kamień Pomorski 
 Podstawowym przedmiotem działalności jest propagowanie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych oraz wyjazdów 
kadry na zawody sportowe w kraju i poza jego granicami. 
  
 Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w Szczecinie. 
Stowarzyszenie zostało utworzone  na czas nieoznaczony.  
 Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.stycznia 
2021 r. do 31. grudnia 2021 r. i zawiera dane wyłącznie  Polskiego Stowarzyszenia 
Klasy Optimist- jednostka nie posiada jednostek wewnętrznych. 
 Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy i dłużej.  
 Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności. Stan zagrożenia 
epidemicznego w Polsce i na świecie w 2021 roku  spowodował znaczne 
ograniczenie w zakresie organizacji imprez sportowych. Członkowie stowarzyszenia 
brali udział w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy 
 Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o 
rachunkowości, z tym, że: 
1. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka 
stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, 
stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Ze względu na wartość przyjętych do 
użytkowania środków trwałych zasady ewidencji i umorzeń są następujące: 
a) obiekty o wartości jednostkowej do 1.000 zł zaliczane są do materiałów z 
bezpośrednim odpisem w koszty działalności w miesiącu ich zakupu, 
b)środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 1.000 zł do 3.500 zł – pełna 
ewidencja z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w miesiącu oddania ich do 
użytkowania, 
c) środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł – amortyzacja wg stawek podatkowych 
metodą liniową 
- Wartości niematerialne i prawne: 
a)tytuły o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty 
działalności w miesiącu ich zakupu, 
b) tytuły o wartości jednostkowej powyżej  3.500 zł umarzane są zgodnie z okresem 
przewidzianym w ustawie podatkowej 
2.Rozchody materiałów – wycenia się według cen nabycia. 
3.Produkcję nie zakończoną – wycenia się w koszcie wytworzenia. 
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Wyjaśnienia do Bilansu 
 
1.Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 
2.Jednostka  nie posiada nie amortyzowanych i nie umarzanych środków trwałych 
użytkowanych na podstawie umów leasingowych. 
3. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego: kapitał własny wynosi  
124.448,65 zł. 
5.Podmiot nie posiada kapitału zapasowego. 
6. Propozycje rozliczenia straty za 2021 r.- 5.170,96 zł – z przychodów przyszłych 
okresów. 
7. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności. 
8. Zobowiązania długoterminowe na dzień  nie wystąpiły. 
9. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku. 
10. Zobowiązania warunkowe nie występują. 
 
 
Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 
 

1. Struktura kosztów : 181.684,85 zł 
  - dyplomy, statuetki, nagrody                                   5.052,41 zł 
 - drobne wyposażenie żeglarskie                             1.351,87 zł                                                           
-  paliwo                                                                     1.738,24 zł 
-  wyżywienie na zawodach                                       3.688,12 zł 

   -  materiały biurowe                                                     221,67 zł 
   - usługi księgowe, prawne, notarialne                    10.867,05 zł 
   - usługi hotelowe                                                         296,79  zł   
   - usługi sponsoringowe                                            2.000,00 zł 
   - obsługa informatyczna                                         21.727,00 zł 
   - opłaty prowizyjne (PayPro)                                       884,40 zł 
   - usługi szkoleniowe                                                    250,00 zł 
   -  projekt, skład i druk  informatora PSKO                4.305,00 zł                                               
   -  usługi trenerskie                                                    3.500,00 zł 
   -  najem, dzierżawa, czarter sprzętu                        4.353,67 zł 
   - opłata za program do fakturowania                          265,68 zł 
   - usługi transportowe                                             16.020,57 zł 
   - wynagrodzenia bezosobowe                                 1.300,00 zł 
   - opłaty skarbowe                                                          17,00 zł 

        - składki na rzecz organizacji zrzeszających            2.042,17 zł 
        - wpisowe na imprezy sportowe                             77.015,45 zł 
       - opłata za przejazdy                                                    664,47 zł 
       - opłaty bankowe                                                       1.188,52 zł 
       -  krajowe podróże służbowe                                   10.658,74 zł 
       - ubezpieczenia zawodników i trenerów                    1.623,03 zł 
       - zagraniczne podróże służbowe                             10.637,00 zł   
       - inne koszty                                                                    16,00 zł 

              
2. Odpisów aktualizujących środki trwałe nie dokonywano. 
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3. Odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dokonywano. 
4. Przychody i koszty działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły, 

gdyż jednostka nie zaniechała żadnego rodzaju świadczonych usług; nie 
przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym. 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne 
potrzeby – nie występuje. 

6. W 2021 nie zakupiono środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł i 
podlegających amortyzacji. 

7. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 
 
 
 
Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych 
 
1.Informacje o zatrudnieniu 
Na dzień 31.12.2021 r. jednostka  nie zatrudniała pracowników. 
2.Informacje o wynagrodzeniach 
Wynagrodzenia bezosobowe roku 20211wyniosły 1.300,00 zł 
3.Nie udzielano pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. 
 
Objaśnienie niektórych zdarzeń szczególnych:  
Nie dotyczy Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist 
Jednostka prowadziła działalność wyłącznie w okresie objętym sprawozdaniem, a 
więc nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w 
sprawozdaniu roku obrotowego. Z tego powodu nie dokonywano też zmian zasad 
rachunkowości. 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, których nie uwzględniono w 
sprawozdaniu finansowym. 
 

 
Poniżej zestawienia tabelaryczne niektórych danych prezentowanych w 

sprawozdaniu finansowym Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist za rok 2021 
 
 

Struktura należności 
 

LP. TYTUŁ 01.01.2021 31.12.2021 

I. Należności krótkoterminowe, w tym:      750,00           0,00 

1. Należności z tytułu dostaw i usług      750,00           0,00 

2. Należności od członków PSKO         0,00           0,00 

3. Rozrachunki z udziałowcami         0,00           0,00 

4. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń         0,00           0,00 

5. Należności z tytułu podatków         0,00           0,00 

 



Strona 5 z 7 

Finansowe aktywa obrotowe 

 

 

LP. TYTUŁ BANK PLN KASA PLN KASA EUR 

1. Bilans otwarcia    54.707,71        4.013,54      85,00 

2. Zwiększenie środków  153.821,28               0,00       0,00 

3. Zmniejszenie środków  104.101,63               0,00       0,00 

4. Bilans zamknięcia  104.427,36        4.013,54     85,00 

 

 

       

LP. TYTUŁ BANK PLN 1% 

1. Bilans otwarcia    2.941,20 

2. Zwiększenie środków      100,60 

3. Zmniejszenie środków           0,00 

4. Bilans zamknięcia    3.041,80 

 

 

           

LP. TYTUŁ BANK USD 

1. Bilans otwarcia      2.972,29 

2. Zwiększenie środków            0,00 

3. Zmniejszenie środków         434,21 

4. Bilans zamknięcia      2.538,08 

 

 

           

LP. TYTUŁ BANK EUR 

1. Bilans otwarcia      11.076,96 

2. Zwiększenie środków        6.250,00 

3. Zmniejszenie środków      16.879,73 

4. Bilans zamknięcia           447,23 

 



Strona 6 z 7 

           Kapitały 

 

           Zmiana w stanie kapitału podstawowego 

 

            

LP. TYTUŁ KAPITAŁ PODSTAWOWY 

1. Bilans otwarcia     124.448,65 

2. Zwiększenie (zysk)               0,00 

3. Zmniejszenie środków-wynik finansowy               0,00 

4. Bilans zamknięcia     124.448,65 

 

 

 

  Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok 2021- z przychodów 

przyszłych okresów 

 

  Podział wyniku finansowego za lata ubiegłe 

           

LP. POZYCJE  KWOTA 

 Zysk netto            533,98 

2. Strata                0,00 

3. Podział           -533,98 

4. Zwiększenie kapitału podstawowego             533,98 

 

   

 

  Zobowiązania 

            Na dzień bilansowy nie występują zobowiązanie długoterminowe. Zobowiązania   

krótkoterminowe wyniosły 5.110,07 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

1.341,00 zł, zobowiązania z tytułu wyjazdów na zawody 3.593,07 zł, z tytułu podatku 

PIT4- 176 zł. 
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     Struktura wyniku ze poszczególnych źródeł 

 

            

LP. TYTUŁ PRZYCHODY KOSZTY WYNIK 

I. Działalność statutowa    180.107,43 181.684,85   -1.577,42 

1. Składki członkowskie i imprezy    178.106,83 177.129,85       976,98 

2. Przychody z reklamy w 

informatorze i na stronie 

    1.500,00    4.305,00   - 2.805,00 

3. Przychody z kursów        400,00      250,00      150,00 

4. Przychody z 1%        100,60       100,60 

II. Pozostałe przychody finansowe    1.233,10           1.233,10 

III. Pozostałe koszty finansowe        387,05     -387,05 

IV. Pozostałe przychody operacyjne           0,42           0,00         0,42 

 V. Pozostałe koszty operacyjne      4.440,01   -4.440,01 

 Razem 181.340,95 186.511,91    -5.170,96 

 

 

 

 
 
 
Kamień Pomorski ,07.04.22 r. 
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