
Sprawozdanie finansowe  

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski 
Ul. Chodkiewicza 87 
25-139 Kielce 
NIP: 9591184260 

 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 
1. Nazwa, adres i numer w ewidencji. 

Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski 
Ul. Chodkiewicza 87 
25-139 Kielce 
Zarejestrowany w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
w Kielcach pod numerem KRS: 0000027511. 

2. Czas trwania działalności organizacji  
Jednostka została powołana na czas nieoznaczony. 
 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym  
Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 

4. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie 
istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez 
nią działalności. 
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania 
działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 

5. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. 

Środki trwałe i WNiP Środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne wycenia się wg cen nabycia, 
kosztów wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 
(umorzeniowe) i ewentualne odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. 

Rzeczowe składniki aktywów Wycena według cen nabycia lub kosztów 



obrotowych wytworzenia , nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy 

Należności Wycena w kwocie wymaganej zapłaty, z 
zachowaniem zasady ostrożności 

Zobowiązania Wycena w kwocie wymagającej zapłaty 

Rezerwy Wycena w uzasadnionej, wiarygodnie 
oszacowanej wartości 

Kapitały Wycena w wartości nominalnej 
 

Kielce 28.02.2020 rok 
 
Skarbnik                                                                                               Prezes Zarządu 
 
…………………………                                                                                  …………………………… 



Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski
Ul. Chodkiewicza 87
25-139 Kielce

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

2018 2019
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE                              -                             -      
   I. Wartości niematerialne i prawne -                           -                     
   II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe -                           -                     
   III. Należności długoterminowe -                           -                     
   IV. Inwestycje długoterminowe -                           -                     
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -                           -                     
B. AKTYWA OBROTOWE 3 923,84                 10 629,63         
   I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych -                           -                     
   II. Należności krótkoterminowe -                           999,50              
   III. Inwestycje krótkoterminowe 3 923,84                 9 630,13           
1. Środki pieniężne 3 923,84                 9 630,13           
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -                           -                     
C.  Należne wpłaty na kapitał statutowy

Aktywa razem 3 923,84                 10 629,63         

2018 2019
1 2 3

A. KAPITAŁ WŁASNY 3 923,84                 10 629,63         
   I. Kapitał statutowy 4 049,15                 4 049,15           
   II. Kapitał z aktualizacji wyceny -                           
   III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1 284,42 -                 6 705,79             
   IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych 1 159,11                 125,31 -             
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA -                           -                     
   I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek -                           -                      
   II. Rezerwy na zobowiązania -                           -                      
   III. Inne zobowiązania -                           -                      
   IV. Rozliczenia międzyokresowe -                           -                     

Pasywa razem 3 923,84                 10 629,63         

Data i miejsce sporządzenia       
Kielce, dn. 28.02.2020 r. 

Imię i nazwisko Podpis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8.

Zatwierdzono dnia:

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019

Stan pasywów na koniec:

AKTYWA

PASYWA

Stan aktywów na koniec:



Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski
Ul. Chodkiewicza 87
25-139 Kielce

2018 2019
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 27 941,83        40 905,00     
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego -                    -                 

w tym dotacje: -                    -                 
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego -                    -                 
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 27 941,83        40 905,00     

B. Koszty działalności statutowej 17 372,28        29 844,82     
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego -                    -                 

w tym dotacje: -                    -                 
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego -                     -                  
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 17 372,28          29 844,82       

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 10 569,55        11 060,18     
D. Przychody z działalności gospodarczej -                    -                 

I Przychody netto ze sprzedaży usług -                     -                  
II Przychody netto ze sprzedaży produktów -                     -                  
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów -                     -                  

E. Koszty działalności gospodarczej -                    -                 
I Koszt wytworzonych sprzedanych usług -                     -                  
II Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -                     -                  
III Wartość sprzedanych towarów i materiałów -                     -                  

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) -                    -                 
G. Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) 11 699,72        4 353,74       

w tym koszty zarządu: -                    -                 
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 1 130,17 -         6 706,44       
I. Pozostałe przychody operacyjne -                    -                 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                     -                  
II Dotacje -                     -                  
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                     -                  
IV Inne przychody operacyjne -                     -                  

J. Pozostałe koszty operacyjne -                    -                 
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -                     -                  
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                     -                  
III Inne koszty operacyjne -                     -                  

K. Przychody finansowe -                    -                 
L. Koszty finansowe 154,25             0,65              
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 1 284,42 -         6 705,79       
N. Podatek dochodowy -                    -                 
O. Zysk (strata) netto (M-N) 1 284,42 -         6 705,79       

Podpis:

6.
7.
8.

Zatwierdzono 
dnia:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant porównawczy)

5.

Imię i nazwisko
1.

Poz Wyszczególnienie

Data i miejsce sporządzenia             

Stan na koniec:

2.
3.
4.

Kielce, dn. 28.02.2020 rok



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 
Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski 
Ul. Chodkiewicza 87 
25-139 Kielce 
NIP: 9591184260 
 

1. Przychody statutowe uzyskane w 2019 roku to kwota  40.905,00 zł: 
a. Z opłat egzaminacyjnych 25.875,00 zł 
b. Zwrot kosztów wynajmu powierzchni w hangarze żeglarskim 10.600,00 zł 
c. Składki członkowskie 450,00 zł 
d. Zwrot kosztów energii elektrycznej od użytkowników 1.860,00 zł 
e. Inne 2.120,00 zł 

2. Koszty poniesione w 2019 roku to kwota 34.199,21 zł: 
a. Koszty statutowe 29.844,82 zł. 
b. Koszty administracyjne 4.353,74 zł: 

- najem – 2.036,84 zł 
- usługi telekomunikacyjne – 44,00 zł 
- zużycie materiałów i energii – 2.134,00 zł. 
- opłaty pocztowo-bankowe – 138,90 zł 

              c. Koszty finansowe 0,65 zł. 

3. Przychody i koszty z 1% - nie dotyczy. 
4. Organizacja nie zatrudniała pracowników w 2019 roku. 
5. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 
w bilansie. 

6. Organizacja nie udzielała zaliczek, kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

7. Udziały (akcje) własne – nie dotyczy. 
8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

nie dotyczy. 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia nieuwzględnione  
w sprawozdaniu finansowym. 

 
Kielce 28.02.2020 rok 

 

Skarbnik                                                                                               Prezes Zarządu 
 
…………………………                                                                                  …………………………… 
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