INFORMACJA
Dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Flota Polska DN za rok 2016
I.

Wyjaśnienie do bilansu na 31.12.2016r
1. Zwiększenie środków pieniężnych / przychody ze składek / spowodowane
było większą ilością wpłat członków SFP DN
2. Zmniejszenie przychodu z tytułu wpisowego do imprez spowodowane było
tym,że wiele zaplanowanych regat na 2016 rok nie odbyło się ze względu na brak
bezpiecznych warunków lodowych na polskich akwenach.
3. Zmniejszenie innych wpływów spowodowane było mniejszymi darowiznami
4. Zmniejszenie wpływów z 1% spowodowane niższymi darowiznami
5.Zmniejszenie dotacji IDNYIRA spowodowane było niższymi kosztami organizacji
MŚ i E 2016.
6. Zmniejszenie dotacji PZŻ spowodowane było tym,że nie odbyły się regaty MP
( częściowo refundowane przez PZŻ) jako zadania zlecone.

II.

Informacja dotycząca rachunku zysków i strat uzyskanego w 2016 r.
1. Struktura przychodów uzyskana w 2016 r. oraz porównanie do 2015 r. zostało
przedstawione w poniższej tabeli:
W tyś. zł

Lp.

Treść

2015

2016

%

1.

Przychody z tyt. składek
członkowskich

13,5

15,7

116,3

2.

Przychody z tyt. wpisowego do
imprez bojerowych

29,6

2,1

7,1

3.

Dotacja PZŻ

8

1,5

18,8

4.

Inne wpływy

1,2

0,2

16,7

5.

1% pożytek publiczny

2,45

2,5

102,1

6.

Dotacje IDNIYRA do ME

53,1

46,4

87,38

107,8

68,4

63,45

X

0,1

10

107,8

68,5

63,54

Razem przychody z
działalności statutowej
7. Odsetki bankowe
Ogółem przychody

Przychody z tytułu składek członkowskich większe do roku poprzedniego. Przychody z poz.2.
są mniejsze do roku poprzedniego. Zmniejszenie poz. 4. i 6. W poz.5. I 7. zwiększone.
.
W tyś. zł
Lp.

Treść

2015

2016

%

1.

Koszty imprez bojerowych

88,2

53,4

60,54

2.

Koszty organizacyjne

9,4

4,4

45,74

3.

Koszty wykonania Informatora

X

X

0

Razem koszty statutowe

97,6

57,7

59,11

4

Koszty administracyjne

7,6

5,5

72,36

5

Koszty finansowe

0,1

0,3

300

Razem koszty

105,3

63,5

60,3

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia sprawozdanie: „Rachunek zysków i strat”
III.

Pozostałe informacje.
1. Stowarzyszenie Flota Polska DN nie udzielała w 2016 roku,jak i w latach
poprzednich,żadnych gwarancji i poręczeń.
2. Zwiększenie funduszu statutowego wynika z zwiększonych,składek do SFP DN i
wpływów z 1% pożytku publicznego.
3. Zmiany w przychodach są zgodne z zawartymi umowami na zadania
zlecone(dotacje), wpisowymi do imprez bojerowych. Natomiast zmiany w
kosztach statutowych są proporcjonalne do uzyskanych wpływów oraz stopą
inflacji.
Zysk w 2016r. w wysokości 4.980,42 złote wynika ze zmniejszonych wydatków
na administrację, brak wykonanie informatora oraz zmniejszenie kosztów
organizacji imprez bojerowych oraz zwiększenia wpływów określonych statutem
składek członkowskich.

Informację sporządziła
Elżbieta Macur-Tymul

Olsztyn, dnia ...................................

WYCIĄG

z Protokołu Nr ....../17.............. z dnia ......03. 2017 r.
z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Flota Polska DN.

Zarząd po głosowaniu jednogłośnie przyjął bilans zamykający się po stronie aktywów i
pasywów kwotą zł 31.685,19
Jednocześnie przyjęto uchwałę jednogłośnie, że zysk w wysokości 4.980,42 złote, wynika
ze zmniejszonych kosztów organizacyjnych,administracyjnych i braku druku informatora a
także zmniejszonych kosztów organizacji imprez.
Zarząd akceptuje i przyjmuje wyjaśnienie kwoty zysku zawartej w informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego za 2016 rok.

sporządziła
Elżbieta Macur-Tymul

Za zarząd:

Olsztyn, dnia .....................2017 r
L. dz.

/

/ 2017 r
Urząd Skarbowy
Al. Piłsudskiego 59
10-950 Olsztyn

W załączeniu przedkładamy następujące materiały dotyczące roku 2016.
1. Bilans na dzień 31.12.2016 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2016 r.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
4. Uchwałę Zarządu dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Flota Polska DN za 2016 rok
6. Ostateczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2016 r. (CIT-8 i CIT-8/0)
wysłano do Ministerstwa Finansów elektronicznie.

Sporządziła :
Elżbieta Macur - Tymul

