
Informacja dodatkowa do bilansu 
Stowarzyszenia Szczecińska Szkoła pod Żaglami w Szczecinie 

za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r. 
 

I.  Informacje i ustalenia początkowe: 
1. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie pod 
nr 0000234941 w dniu 10.06.2005 roku, NIP 851-29-19-762, REGON 320055861, nr konta 
bankowego: 86 1240 3813 1111 0010 0701 5756. 
2. Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie idei żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży, 
szkolenie i wychowanie morskie, propagowanie szeroko pojętej kultury żeglarskiej, etyki i 
etykiety czerpanej z wieloletniej tradycji polskiego i światowego żeglarstwa. 
3. Aktualny skład Zarządu został wybrany na czteroletnią kadencję przez Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia od 12/2009. 
4. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na etacie czy 
umowach zlecenia. 
5. Prowadzenie ewidencji księgowej wykonane było przez Skarbnika Stowarzyszenia. 
6. Na dzień 31.12.2012r Stowarzyszenie posiada…… członków, w tym …… honorowy. 

 
II.  Ustalenie szczegółowe: 

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym: 
a) stan kasy na dzień 31.12.2012r wynosi: 2.226,27 zł i jest zgodny ze stanem ewidencji 
i raportem kasowym, w tym kasa walutowa w wysokości 435,15 euro tj. 1.778,98 zł 
(wycena wg tabeli kursów NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012) 
b) wielkość salda rachunku bankowego na dzień 31.12.2012r jest zgodna z wyciągiem 
bankowym i potwierdzeniem banku i wynosi 17.831,28 zł. 

2. Rozrachunki i roszczenia na koniec 2012 roku nie wystąpiły. 
3. Środki trwałe nie występują. 
4. Przedmioty nietrwałe występują całkowicie zamortyzowane: 

- ramy do obrazów srebro metal o wymiarach 1m x 0,70 m – 20 sztuk 
- ramy do obrazów srebro metal o wymiarach 0,5m x 0,7m – 10 sztuk 
- stelaże 15 sztuk 

5. Przychody – koszty – wynik: 
 
  Przychody: 

− składki członkowskie        70,00 zł 
− odsetki bankowe          0,84 zł 
− wpłaty uczestników rejsu 17os              6 800,00 zł 

Razem przychody:              6.870,84 zł 
 
 
  Koszty: 

− realizacja zadań statutowych wykazuje pełną realizację przyjętych 
zadań w kwocie                       3.037,91 zł 
* w tym w ramach organizacji i dofinansowania rejsów     2.670,14 zł  

− koszty administracyjne w kwocie              89,10 zł 
− ujemne różnice kursowe waluty            100,83 zł 

Razem koszty:                      3.227,84 zł 
 
 
 
 
 



 
 
 Wynik finansowy: 

− przychody           6.870,84 zł 
− koszty           3.227,84 zł 

zysk           3.643,00 zł 
 
 

III.  Wynik końcowy 
Sporządzony na dzień 31.12.2012 roku rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w 
wysokości 3.643,00 zł, natomiast bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 
20.057,55 zł. 

 
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 11.03.2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
...........................................  ............................................  ......................................... 
 (Skarbnik)    (Sekretarz)    (Prezes) 

 


