
KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE
KRÓTKOFALOWCÓW

ul. Marii Skłodowskiej -Curie 67
88-100 Inowrocław
NIP: 5562768743 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA  OKRES 17.05.2017 – 31.12.2017 r.

.I Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.    
                                                                                                                        w zł.                                

          AKTYWA             Stan na dzień :
31.12.2016 r. 31.12.2017 r.

 A.  Aktywa trwałe 0,00 0,00

   I.  Wartości niematerialne i prawne

  II.  Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 B.  Aktywa obrotowe 0,00 832,88

   I.  Zapasy

  II.  Należności krótkoterminowe

 III. Inwestycje krótkoterminowe 832,88

 C.  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

 
SUMA  AKTYWÓW ( A+B+C)

0,00 832,88



          PASYWA             Stan na dzień :
 31.12.2016r. 31.12.2017 r.

  A.  Kapitał (fundusz) własny 0,00 832,88

   I.  Kapitał (fundusz) podstawowy

  II.  Należne wpłaty na kapitału podst.( wielkość ujęta )

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.  Kapitał zapasowy

V.  Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych

 VI.  Pozostałe kapitały rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 832,88

IX. Odpisy z zysku w ciągu roku ( wielkość ujemna)

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania

  II.  Zobowiązania długoterminowe

III.  Zobowiązania krótkoterminowe

IV.  Fundusze specjalne

  V.  Rozliczenia międzyokresowe 

SUMA  PASYWÓW (A+B+C+D+E)
0,00 832,88



II.   Rachunek zysków i strat za okres  01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
w zł.

          WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2016 31.12.2017 r.

A. Przychody z działalności statutowej
0,00 838,88

I. Składki brutto określone statutem 736,00

II. Inne przychody określone statutem 101,97

B. Koszty realizacji zadań statutowych
0,00 6,00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej
0,00 832,88

D. Koszty administracyjne
0,00 0,00 

1 Zużycie materiałów

2 Usługi obce 0,00

3 Podatki i opłaty

4 Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne

5 Amortyzacja

6 Pozostałe

E. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz A i G)
0,00 0,00

Zysk roku ubiegłego

F Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B,D i H)
0,00 0,00

G Przychody finansowe
0,00 0,00

H Koszty finansowe
0,00 0,00

   I
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
( wielkość dodatnia lub ujemna C-D+E-F+G-H)

0,00 832,88

J Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00

   K
Wynik finansowy netto ogółem (I-J)

0,00 832,88

I
Różnica zwiększająca koszty roku następnego ( wielkość 
ujemna)

0

II
Różnica zwiększająca przychody roku następnego 
(wielkość dodatnia)

832,88



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 r.

1. Nazwa organizacji: 

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW

ul. Marii Skłodowskiej -Curie 67

88-100 Inowrocław

NIP: 5562768743 

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 17.05.2017 – 31.12.2017 r.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Składa się ono z:

)a bilansu,

)b rachunku zysków i strat,

)c informacji dodatkowej.

4. Rachunkowość KUJAWSKO-POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA 

KRÓTKOFALOWCÓW oparta jest o Zakładowy Plan Kont sporządzony zgodnie z art. 10 

Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Księgi rachunkowe prowadzone  są komputerowo 

zgodnie z Zakładowym Planem Kont.

Zasady ewidencji kosztów i kalkulacji kosztów prowadzono w roku obrotowym w wersji 

porównawczej. Dane o kosztach w układzie rodzajowym zawiera druk Rachunek Zysków i Strat.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

a) Jednostka przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

Majątek trwały:

Stopniowo zużywające się składniki majątkowe o wartości jednostkowej do kwoty 3.500,00 

zł nie zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lecz odpisuje się ich 

wartość w koszty zużycia materiałów w miesiącu wydania do użytkowania.

Pozostałe stopniowo zużywające się składniki majątkowe o wartości ponad 3.500,00 zł 

zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych.

Kierownik jednostki może podjąć decyzję o wprowadzeniu do ewidencji wartości 

niematerialnych lub ewidencji środków trwałych niektórych składników majątkowych 

zużywających się stopniowo o wartości do 3.500,00 zł. Środki te amortyzuje się jednorazowo w 

miesiącu oddania do użytkowania lub następnym po ich oddaniu do użytkowania.



Wartości niematerialne i prawne o wartości ponad 3.500,00 zł amortyzuje się metodą 

liniową w równych ratach miesięcznych wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości ponad 3.500,00 zł amortyzuje się w ratach miesięcznych przy 

zastosowaniu wszelkich metod i stawek dopuszczonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych i wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych 

stanowiących załącznik do tej ustawy. Decyzje o wyborze metody amortyzacji i wysokości stawek 

amortyzacyjnych podejmuje kierownik jednostki biorąc pod uwagę okres ekonomicznej 

użyteczności środka trwałego 

          b) Jednostka stosuje następujące zasady rozliczenia kosztów i ustalenia wyniku finansowego:

Ze względu na jednorodny zakres działalności jednostka stosuje uproszczone zasady ewidencji 

kosztów. Stosuje się ewidencję kosztów rodzajowych w zespole 4.

 Poniesione koszty, które częściowo dotyczą następnego roku ewidencjonuje się w części 

dotyczącej roku bieżącego na właściwym koncie zesp. 4, natomiast dotyczące roku następnego na 

koncie 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów.”

Poniesione koszty, w układzie rodzajowym przenosi się na dzień bilansowy na konto 860 

„Wynik finansowy”.

Stosuje się porównawczą metodę rozliczania kosztów.

Wynik finansowy ustala się zgodnie z postanowieniami art. 42 Ustawy o rachunkowości.

I. Objaśnienia do pozycji bilansu:

1. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.

2. Stowarzyszenie posiada środki pieniężne w kwocie 832,88 zł

3. Należności Stowarzyszenia wynoszą 0,00 zł. 

4. Zobowiązania Stowarzyszenia wynoszą 0,00 zł

    

Sporządził: 28.03.2018 r.



Uchwała nr 1 z dnia 27.03.2017 r.

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW

w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz

rachunku zysków i strat za okres 17.05.2017 - 31.12.2017 r.

Po zapoznaniu się z bilansem na 31.12.2017 r., zamykającym się sumą bilansową 832,88 zł, 

rachunkiem zysków i strat za okres 17.05.2017 – 31.12.2017 r. wykazującym zysk w wysokości 

832,88 zł i informacją dodatkową Zarząd Stowarzyszenia postanowił zatwierdzić sprawozdanie 

finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017r. 

Wypracowany zysk przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.

 

                                                                                            Zarząd




