
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polskiej Federacji Scrabble za rok 2015

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Polskiej Federacji Scrabble za rok 2015

Niniejsza  informacja  dodatkowa  zawiera  informacje  szczegółowe  nieobjęte  rachunkiem
wyników  i  bilansem,  oraz  wyjaśnienia  niezbędne  do  oceny  sytuacji  finansowej
Stowarzyszenia.

W  okresie  sprawozdawczym  w  skład  Zarządu  Polskiej  Federacji  Scrabble  wchodziły
następujące osoby:

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie
Karol Wyrębkiewicz Prezes Zarządu
Justyna Górka Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Bukowski Skarbnik
Joanna Jewtuch Członek Zarządu 
Kamil Górka Członek Zarządu 
Krzysztof Mówka Członek Zarządu 
Krzysztof Obremski Członek Zarządu 

Przychody
Łączne przychody statutowe stowarzyszenia w roku 2015 wyniosły  54 123,79 zł i były na
poziomie o 12% niższym niż w roku poprzednim. 

Przychody statutowe w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Przychody statutowe Stowarzyszenia
Przychody statutowe                                                53 923,79   
Składki                                                     9 983,25
Dotacje, darowizny, dofinansowanie turniejów lokalnych                                                     7 300,00
Wpisowe do turniejów                                                     5 245,00
Statutowe złotówki                                                        855,00
Inne                                                     6 030,00

Kwotę dopełnia dodatni wynik finansowy z lat poprzednich – zasilający fundusz statutowy w
wysokości 24 510,54 zł. 

Przychody finansowe wyniosły 242,28 zł (przychody z lokat, spadek o 46% w stosunku do
roku poprzedniego). W roku 2015 nie odnotowano pozostałych przychodów operacyjnych.  

Koszty
Koszty  realizacji  zadań  statutowych  Stowarzyszenia  w roku 2015 wyniosły  30 442,87 zł
(spadek o 16% w stosunku do roku poprzedniego). 

Koszty Stowarzyszenia w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia Tabela 2.
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Tabela 2. Koszty Stowarzyszenia
 Wydatki statutowe szczegółowo        30 442,87    
 Koszty IMP                  14 614,14    
 Koszty LeMans                    1 000,00    
 Puchar Polski - dofinansowanie                    1 200,00    
 Klubowe Mistrzostwa Polski                    1 626,00    
 Dofinansowanie - pozostałe turnieje                       500,00    
 Dofinansowanie imprez lokalnych (z dotacji)                    7 300,00    
 Zakup i naprawa sprzętu                    1 086,65    
 GP/MR nagrody                       700,00    
 Inne                    2 416,08    
Koszty administracyjne                       126,12    
Koszty finansowe                         66,20    

Wynik finansowy za rok 2015
Wynik finansowy roku 2015 z uwzględnieniem zysku z lat poprzednich wyniósł 23 730,88 zł.
co stanowi 4% mniej niż w roku poprzednim.  

Wynik finansowy tylko za rok 2015 (bez uwzględnienia wyniku finansowego z lat ubiegłych)
był ujemny i wyniósł -979,66 zł.

Członkowie stowarzyszenia
Liczba członków stowarzyszenia na początku roku wynosiła 148 osób. W ciągu roku 2015
usunięto  15  osób,  1  osoba  zmarła.  Przyjęto  12  nowych  członków.  Liczba  członków
Stowarzyszenia na koniec okresu sprawozdawczego to 144 osoby. 

Zniżkami w opłacaniu składek na koniec 2015 roku objętych były 42 osoby, w tym:
 2 osoby zniżka 100 % minus 1 zł (nestorzy)
 31 osób – zniżka 50 % (rodzinna /12 osób/, seniorzy /11 osób/, prowadzący kółka SwS

/8 osób/)
 9 osób – zniżka 25 % (studenci)

Bilans Stowarzyszenia
Aktywa Stowarzyszenia na koniec roku wynoszą 27 078,38 zł i składają się na nie: 

- Środki  pieniężne  na  rachunku  bankowym,  w  kasie  oraz  zarachowane  odsetki
w kwocie 22 615,38 zł

- należności w łącznej wysokości 4 463 zł. 

Pasywa Stowarzyszenia na koniec roku wynoszą 27 078,38 zł i składają się na nie: 

- wynik finansowy za rok 2015 (uwzględniający wynik z lat poprzednich) w wysokości
23 730,88 zł

- rozliczenia  międzyokresowe  (składki  członkowskie  zapłacone  za  przyszłe  okresy
sprawozdawcze) w wysokości 3 347,50 zł
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- zobowiązania w kwocie 200 zł. 

Pozostałe informacje
W bilansie  nie  uwzględniono  środków  trwałych  będących  w  posiadaniu  Stowarzyszenia
(zestawy  do  gry,  zegary,  drukarka),  z  uwagi  na  trudną  do  określenia  wartość  księgową
każdego z tych elementów.

Sporządził:

Krzysztof Bukowski - skarbnik PFS
Warszawa, 1.04.2015
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