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INFORMACJE  OGÓLNE 
 

do sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku 

Stowarzyszenia POLSKIE FORUM NAWIGACYJNE   
 

 

Informacje o Stowarzyszeniu. 

 

Stowarzyszenie “Polskie Forum Nawigacyjne” działa na podstawie statutu stowarzyszenia.  

Główne cele działalności to: 

 upowszechnianie nauki i wiedzy z zakresu nawigacji 

 rozwijanie inicjatyw mających na celu rozwój i promocję problematyki nawigacyjnej, w tym 

integracji ze środowiskiem europejskich stowarzyszeń nawigacyjnych 

 niesienie pomocy technicznej, organizacyjnej lub szkoleniowej organizacjom i osobom 

zainteresowanym taką pomocą 

 reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb i interesów 

wobec władz i społeczeństwa 

 sprzyjanie współpracy pomiędzy członkami i propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi 

nawigacji. 

Siedziba Stowarzyszenia  mieści się w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69. 

Polskie Forum Nawigacyjne jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000301198.  

Czas trwania jednostki jest nieograniczony. 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i na podstawie art.3 ust.1a Ustawy o 

rachunkowości jest jednostką mikro. 

Okres objęty niniejszym sprawozdaniem finansowym  obejmuje czas od 01 stycznia 2014            

do 31 grudnia 2014r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości  i nie występują na dzień 

sporządzenia sprawozdania okoliczności wskazując na zagrożenie kontynuowania przez  

Stowarzyszenie działalności.  

 

Stowarzyszenie przyjęło następujące zasady rachunkowości, w tym wyceny 

składników aktywów  i pasywów w zakresie  w jakim miała prawo wyboru: 
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1. Stosowanym rokiem obrotowym i podatkowym jest rok kalendarzowy, a okresem 

sprawozdawczym miesiąc kalendarzowy. 

2. Na dzień bilansowy wyceniane są: 

 wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe  - według cen nabycia pomniejszonych                

o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości /jeśli takie 

wystąpiły/, 

 środki pieniężne – według wartości nominalnej, 

 do aktywów trwałych zaliczane są przedmioty majątkowe o wartości powyżej 1.000 zł             

i okresie użytkowania powyżej 1 roku. Środki trwałe o wartości 1.000 zł do 3.500 zł 

podlegają amortyzacji jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe   

o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową  wg stawek przewidzianych  

w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku   o podatku dochodowym od osób prawnych 

 składniki aktywów trwałych o wartości do 1.000 zł odpisywane są w ciężar kosztów 

jednorazowo w miesiącu oddania do używania, 

 wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł podlegają 

amortyzacji jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne          

i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł podlegają amortyzacji liniowej według 

stawek podatkowych 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

Nota 1 – Zobowiązania finansowe 

Lp. Tytuł 

Wartość 
zobowiązań 
na początek 

roku 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość 
zobowiązań 
na koniec 

roku 

1. Zobowiązania finansowe, w tym 
z tytułu: 

        

  a) dłużnych instrumentów finansowych 

b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie 
 

 0  0  0  0 

2. Zobowiązania finansowe 
dotyczące jednostek 
powiązanych 
i stowarzyszonych, w tym 
z tytułu: 

 0  0  0  0 

  a) dłużnych instrumentów finansowych 

b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie 
 

        

3. Razem zobowiązania finansowe  0  0  0  0 

Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo 

Lp. Tytuł Hipoteka Zastaw Przewłaszczenie 
Weksel 
własny* 

Inne Razem 

1. Kwota zobowiązania, 
w tym: 

 0  0  0  0  0  0 

  a) kredyty i pożyczki             

  b) zobowiązania podatkowe             

2. Kwota zabezpieczenia, 
w tym: 

 0  0  0  0  0  0 

  a) kredyty i pożyczki             

  b) zobowiązania podatkowe             

* W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie ich 
liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli. 

 

Nota 3 – Zobowiązania emerytalne 
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Lp. Tytuł 
Wartość na 
początek roku 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 
koniec roku 

1. Świadczenia emerytalne gwarantowane 

pracownikom w umowach o pracę 
 0  0  0  0 

 

Nota 4 – Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu 

zarządzającego, nadzorującego albo administrującego 

Lp. Organ 
Kwota 

udzielonego 
świadczenia 

Kwota 
spłacona 

Kwota 
odpisana 

lub 
umorzona 

Stan 
na 

koniec 
roku 

Główne warunki umowy 

oprocentowanie 
(od–do) 

pozostałe 

1. Zarządzający:  0  0  0  0     

  a) pożyczka 

b) zaliczka 

c) zobowiązania 
zaciągnięte w ich 
imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń 

 

            

2. Nadzorujący:  0  0  0  0     

  a) pożyczka 

b) zaliczka 

c) zobowiązania 
zaciągnięte w ich 
imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń 

 

            

3. Administrujący:  0  0  0  0     

  

a) pożyczka 

b) zaliczka 

c) zobowiązania 
zaciągnięte w ich 
imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń 

 

            

 

Omówienie wybranych pozycji  bilansu. 

 

AKTYWA                                                               82 526,87 zł 

Na aktywa obrotowe Stowarzyszenia  składają się:  

należności z tyt. podatku VAT                        198,00 zł 

środki pieniężne w wysokości                                                                       81.912,72 zł 

rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                          416,15 zł 

 

PASYWA                                                                                            82 526,87 zł 

Fundusze własne            82 166,15 zł  

W tym wynik finansowy bieżącego roku obrotowego 1.816,37 zł. 
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                          360,72 zł 

Kwota 360,00 zł wynika ze zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych od umów cywilnoprawnych. 
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Omówienie wybranych pozycji  Rachunku zysków i strat. 

 

Specyfikacja  poszczególnych pozycji uzyskanych w 2014 roku przychodów     36.135,72 zł 

 

Przychody z działalności statutowej w tym: 35 353,78 zł 

 Składki członkowskie 1 260,00 

 Opłaty za udział w konferencji 28 241,39 

 Prenumerata 342,87 

 Dotacje i darowizny 5 509,52 

Pozostałe przychody w tym: 781,94 

       Pozostałe przychody 0,44 

       odsetki uzyskane 781,50 

 

Specyfikacja  poszczególnych pozycji poniesionych w 2014 roku kosztów                  34 319,35 zł 

 

Koszty realizacji  zadań statutowych 26 746,77 

 Koszty działalności wydawniczej 7 874,00 

 Koszty organizacji konferencji 16 017,51 

 Koszty działalności związanej z EJN 2 855,26 

Koszty administracyjne 7 518,27 

Pozostałe koszty 0,88 

Koszty finansowe – różnice kursowe 53,43 

 

Wynik finansowy  nadwyżka przychodów nad kosztami                                 1 816,37 zł 

 

 

 

 

Gdańsk 19 marca 2015 r 
         (miejsce i data sporządzenia) 

       

……………………… 
Joanna Idem-Burchard 

      (imię i nazwisko osoby sporządzającej, podpis) 

 
 

                                                                                          ..……………………………………. 
                                                                                                                                    (imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki 
                                                                                                                                   a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, 
                                                                                                                                   wszystkich członków tego organu, na podstawie 
                                                                                                                                          art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości) 


