
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. 

 

STOWARZYSZENIE  

„KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA” 

za  rok  obrotowy  2012 

 

  

 Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska z Siedzibą w Warszawie (01-163) przy 

ul. Kozielskiej 4a, jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod nr KRS 0000152850. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 7 osób: 

 Jerzy Gąska - prezes, 

 płk Andrzej Śmietana - wiceprezes, 

 Andrzej Nowak - dyrektor Stowarzyszenia. 

 Zdzisław Blokus 

 Dariusz Jechna, 

 Zdzisław Urban, 

 Jan Żółkiewski. 

 Ponadto przy Stowarzyszeniu działa komisja rewizyjna, której przewodniczy Antonina 

Pieczyńska, a członkami tej komisji są Renata Kułakowska-Brabec oraz Piotr Ziętka. 

 

 Głównymi celami Stowarzyszenia jest propagowanie rozwoju sportów jeździeckich, 

zwłaszcza poprzez szkolenia oraz organizowanie i prowadzenie działalności sportowej 

i rekreacyjnej w sportach jeździeckich. 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się 

przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności świadczące o poważnym zagrożeniu  dla 

kontynuowania działalności. 

Podmiot nie jest wyodrębnioną jednostką i nie posiada jednostek wyodrębnionych rachunkowo. 

 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, 

pomiary wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w 

jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

 

a) zasady rachunkowości przyjęto przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 

31 grudnia 2012 r, są one zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 2004 r.  

b) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, 

c) rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym. 

 

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne: 

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia, kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości; 

b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 

trwałej utrawy wartości; 



c) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki 

i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową poczynając od miesiąca 

następującego po miesiącu przyjęcia do użytku środka trwałego. Stawki amortyzacyjne są 

stosowane dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie z zapisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się wg cen 

nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie 

wymagającej zapłaty, powiększone o odsetki za zwłokę w zapłacie należności (odsetki księgowane 

jako przychody finansowe) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

 

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazywane są wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczającą potrzeby 

działalności lub z innego powodu podlegają obniżce cen; ceny zakupu lub koszty wytworzenia są 

obniżane do ceny netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. 

 

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są wg ceny rynkowej, a inwestycje krótkoterminowe dla 

których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Różnice między 

ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki 

wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokosci nie wyższej niż kwota 

różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe. 

 

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, to 

jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te są księgowane w 

ciężar kosztów finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja dodatkowa 

do sprawozdania finansowego za 2012 r. 
 

Bilans na dzień 31.12.2012 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą: 87.531.22 zł. 

 

Aktywa 

W aktywach wykazano: 

- rzeczowe aktywa trwałe   : 36 987,64 zł 

- należności krótkoterminowe  :      25 031,80 zł. 

- środki pieniężne     :  25 511,78 zł., w tym: 

 w kasie    – 13 134,50 zł 

 na rachunku bankowym  – 12 377,28 zł 

 

Pasywa 

w pasywach wykazano: 

- wynik finansowy za 2012r.    :     -4,92 zł. 

- zobowiązania krótkoterminowe  :       87 536,14 zł. 

 

Rachunek wyników za rok 2012 wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w 

wysokości 4, 92zł. 

 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów 

Przychody Stowarzyszenia w 2012 r. wyniosły ogółem 1.775.515,76 zł.  w tym: 

 przychody statutowe – 596 647,04 zł, 

 przychody z działalności gospodarczej – 901 950,82 zł, 

 pozostałe przychody operacyjne – 276 041,49 zł 

 przychody finansowe – 876,41 zł 

 

 

Informacje o wydatkowaniu środków finansowych 

Całkowite koszty Stowarzyszenia w 2012 r. wyniosły 1.775.520.68 zł, w tym: 

 koszty związane z działalnością statutową – 402 047,21 zł 

 koszty związane z działalnością gospodarczą – 1 373 473,47 zł 

 

 

1. Informacje o zatrudnieniu i inne informacje o Stowarzyszeniu 

 W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu zatrudnione były średnio 3 osoby na umowę o 

pracę. Ponadto w Stowarzyszeniu jest zatrudnionych średnio 13 osób miesięcznie na podstawie 

umów cywilnoprawnych (zlecenie i o dzieło). 

 

W roku obrachunkowym nie udzielano ani nie otrzymywano pożyczek. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków 

trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 


