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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Informacje ogólne 

 

„Jesteśmy związani z morzem. I gdy wracamy do morza, aby po nim żeglować albo na nie patrzeć – wracamy 

tam, skąd pochodzimy…” John F. Kennedy 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pasjonatów morza i żeglarstwa. Naszym celem jest 

upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji poprzez żeglarstwo. 

Edukujemy żeglarsko młode pokolenie, przekazując pozytywne wzorce zachowania na wodzie i lądzie. 

Wiemy, jak ważne są to wartości, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.  

 Dzielimy się swoją wiedzą, staramy się kształtować wysokie morale oraz godną postawę obywatelską 

i patriotyczną, szczególnie u dzieci i młodzieży organizując rejsy i zawody żeglarskie. Propagujemy 

tradycje polskiej Marynarki Wojennej. 

 Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na 

kotwicy. - Oliver Wendell Holmes  

 

 Sprawozdanie finansowe Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”, z siedzibą w Gdyni 

(81-912) ul. Aleja Jana Pawła II nr 13 lok. B, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości  

z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz Kodeksem Spółek Handlowych. 

Stowarzyszenie Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” sięga początków 1919 roku, jednakże wpis 

do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało 12.04.2002 roku, sygnatura akt GD.XVI NS-

REJ.KRS/553/02/319, Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000105277. 

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie z statutem jest nieograniczony. 

2. Prezentacja sprawozdań finansowych 

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się   

01 stycznia 2022 r. i kończący się 31 grudnia 2022 r. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden 

rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  

3. Porównywalność danych  
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Niniejsze sprawozdanie zawiera dane za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022. 

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 

29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z zał. nr 6 Ustawy o Rachunkowości.  

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną.  

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 

na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

4.1 . Rachunek zysków i strat 

 

4.1.1 Przychody 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, 

ujmowane w okresach, których dotyczą. 

4.1.2 Koszty 

Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 

4.1.3 Opodatkowanie 

Stowarzyszenie w 2022 roku osiągnęło stratę podatkową, w związku z tym nie było płatnikiem podatku 

dochodowego. 

W zakresie odroczonego podatku dochodowego Stowarzyszenie korzysta z uproszczenia 

przewidzianego dla małych podmiotów gospodarczych i nie ustala tego podatku. 
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4.2  Bilans 

 

4.2.1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia (dla prac rozwojowych) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników 

majątku), pomniejszonych o umorzenie oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Dla środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 PLN stosuje się odpis 

amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.  

Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania do kwoty 3.500,00 PLN zalicza się do 

materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. 

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej 

począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości i gruntów w użytkowaniu wieczystym.  

4.2.2 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

4.2.3 Należności  

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 

pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Nie stwierdzono potrzeby ustalania odpisów na dzień bilansowy 

31.12.2022 r. 

4.2.4 Środki pieniężne  

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. 

4.2.5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne dokonywane są, jeżeli koszty bądź przychody 

dotyczą różnych okresów sprawozdawczych. 

4.2.6 Kapitały (fundusze) własne 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 

rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Stowarzyszenia. 
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Kapitał zapasowy nie występuje. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów w Stowarzyszeniu nie wystąpił. 

4.2.7 Rezerwy 

W omawianym okresie Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw. 

4.2.8 Zobowiązania 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin 

wymagalności tych zobowiązań przekracza jeden rok od daty bilansowej, z wyjątkiem zobowiązań z 

tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 

krótkoterminowe. 

4.3  Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 

Stowarzyszenie nie zawarło umów z kontrahentami nieuwzględnionymi w bilansie. Stowarzyszenie nie 

zawarło istotnych transakcji ze stronami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 

Omówienie pozostałych punktów informacji dodatkowej wymaganych przepisami Ustawy  

o Rachunkowości pominięto, ponieważ nie dotyczą one działalności Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Cieśla                 Artur Pierzyński  

podpis osoby sporządzającej                                                                                                       Wicekomandor JKMW „Kotwica” 

 

Gdynia, 20.03.2023 r.  
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II.  
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III.  
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IV. Informacja dodatkowa  

 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w 

bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;  

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Informacje o kwotach zaliczek i kredytów 

udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze 

wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;  

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 

poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

Brak. 

 

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego. 

 

5. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 

dodatkowej. 

Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  

 

6. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-5, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji; 

Brak.  

 

 

Elżbieta Cieśla                  Artur Pierzyński  

podpis osoby sporządzającej                                                                                                       Wicekomandor JKMW „Kotwica” 

 

Gdynia, 20.03.2023 r.  

 


