Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Polskiej Federacji Scrabble za rok 2020
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

Rafał Wesołowski

Prezes Zarządu (do 25.05.2020 i od 5.09.2020)

Kamil Górka

Wiceprezes Zarządu

Szymon Płachta

Skarbnik (do 5.09.2020)

Grzegorz Koczkodon

Członek Zarządu (do 5.09.2020)

Bartosz Morawski

Członek Zarządu (do 5.09.2020)

Miłosz Wrzałek

Członek Zarządu

Łukasz Tuszyński

Skarbnik (od 5.09.2020)

Marcin Kurowski

Członek Zarządu (od 5.09.2020)

Mariusz Skrobosz

Członek Zarządu (od 5.09.2020)

Przychody
Łączne przychody statutowe stowarzyszenia w roku 2020 wyniosły 42 577,14 zł i stanowiły
niewiele ponad połowę (59%) przychodów z roku ubiegłego. Sytuacja ta w głównej mierze
spowodowana była pandemią COVID-19 i odwołaniem większości turniejów w 2020 roku (w tym
wszystkich centralnych)
Przychody statutowe w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Przychody statutowe Stowarzyszenia
Przychody statutowe

42 577,14

Składki

12 048,00

Dotacje przedmiotowe

7 730,00

Darowizny i organizacja turniejów „komercyjnych”

2 270,00

Wpłaty od organizatorów turniejów lokalnych

814,00

Kwotę dopełnia dodatni wynik finansowy z lat poprzednich – zasilający fundusz statutowy
w wysokości 19 715,14 zł.
Pozostałe przychody to przychody finansowe w wysokości 282,78 zł (przychody z odsetek od lokat
bankowych).

Koszty
Koszty realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia w roku 2020 wyniosły 11 465,00 zł i stanowiły
ok. ¼ kosztów z roku poprzedniego. Sytuacja ta w głównej mierze spowodowana była pandemią
COVID-19 i odwołaniem większości turniejów w 2020 roku (w tym wszystkich centralnych)
Koszty stowarzyszenia w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia Tabela 2.
Tabela 2. Koszty Stowarzyszenia
Koszty łącznie

12 232,88

Koszty realizacji zadań statutowych

11 465,00

Dofinansowanie imprez lokalnych

7 730,00

Organizacja/dofinansowanie imprez centralnych

3 000,00

Inne

735,00

Koszty administracyjne

747,88

Koszty finansowe

20,00

Wynik finansowy
Skumulowany wynik finansowy roku 2020 wyniósł 30 647,04 zł. Jest to o 55% więcej niż w roku
poprzednim.
Wynik finansowy tylko za rok 2020 (bez uwzględnienia zysku z lat poprzednich) wyniósł 10 931,90
zł.

Bilans Stowarzyszenia
Aktywa Stowarzyszenia na koniec roku wynoszą 33 453,40 zł i składają się na nie:
• środki pieniężne w kasie w kwocie – -184,50 zł
• środki na rachunku bankowym oraz lokatach – 33 453,40 (6 637,90 + 27 000,00)
Pasywa Stowarzyszenia na koniec roku wynoszą 33 453,40 zł i składają się na nie:
• wynik finansowy za rok 2020 (uwzględniający wynik z lat poprzednich) – 30 647,04 zł
• rozliczenia międzyokresowe (składki członkowskie zapłacone za przyszłe okresy
sprawozdawcze) - w wysokości 2 806,36 zł

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

Sporządził:
Rafał Wesołowski
Warszawa, 6.11.2021

