
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary 
International  za okres 02.01.2014 rok do 30.06.2015 rok 

 
1. Nazwa Stowarzyszenia: Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary 

International. 

2. Siedziba: 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 55. 

3. Celem federacji jest koordynowanie współpracy klubów Rotary na terenie kraju oraz 

z klubami Rotary działającymi za granica, a w szczególności w zakresie realizacji 

projektów humanitarnych i edukacyjnych organizowanie szkoleń, 

seminariów,konferencji, zjazdów, zlotów, wycieczek, pobytów szkoleniowych 

zawodowych i turystycznych, wymian młodzieży i dorosłych, spotkań koleżeńskich, 

zawodów sportowych, spotkań hobbystycznych oraz innych zadań wynikających z 

celów Rotary International zdefiniowanych dla tego typu federacji klubów w 

zakresie:  

− prowadzenia i propagowania działalności społecznej o skali 

 ogólnokrajowej i światowej,  

−  rozwijania i propagowania wzajemnych kontaktów osobistych w służbie  dla 

społeczeństwa,  

− kształtowania i pielęgnowania wysokiego etycznego poziomu 

 zawodowego członków Klubów w ich działalności gospodarczej i 

 społecznej, 

− propagowania wśród członków Federacji i członków Klubów idei służby  dla 

społeczeństwa, 

− podejmowania działań na rzecz porozumienia między ludźmi wszelkich 

 zawodów połączonych ideałami działalności społecznej, jak również 

 między narodami w celu osiągnięcia trwałego pokoju, 

− popularyzacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz 

 kultywowania tradycji rotariańskich, 

− inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności charytatywnej, a  w 

szczególności udzielania pomocy chorym, szpitalom i ośrodkom  pomocy społecznej, 

−  udzielania pomocy uczącej się młodzieży, 

− organizowania i sponsorowania szkoleń kursów, wystaw, pokazów, 

 odczytów, sympozjów. seminariów itp., 



− współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 

− współdziałania z władzami, instytucjami oraz organizacjami 

 zainteresowanymi działalnością Federacji.  

4. Stowarzyszenie Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary 

International zostało zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym we właściwym 

terytorialnie Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi tj. Sądzie Rejonowym dla Łodzi - 

Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. Czas trwania działalności Stowarzyszenia Federacja Polskich Klubów Rotary 

Dystryktu 2230 Rotary International  jest nieograniczony. 

6. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 02.01.2014  do 

30.06.2015 r. i jest to pierwsze sprawozdanie od dnia powstania Stowarzyszenia.  

7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Federacja Polskich Klubów Rotary 

Dystryktu 2230 Rotary International nie zawiera danych łącznych z inną jednostką 

oraz w jego skład nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 

samodzielnie sprawozdania finansowe. 

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności  przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. 

9. Zasady rachunkowości Stowarzyszenia Federacja Polskich Klubów Rotary 

Dystryktu 2230 Rotary International  stosowane w okresie  r. były zgodne 

zobowiązującą treścią ustawy o rachunkowości. Wszelkie zdarzenia gospodarcze 

istotne do oceny majątkowej i finansowej Stowarzyszenia oraz ustalenie wyniku 

finansowego ujęte zostały w księgach jednostki z zachowaniem zasady ostrożności. 

10. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim, walucie polskiej. 

11. W ramach przyjętej polityki rachunkowości Stowarzyszenie stosowało następujące 

zasady wyceny aktywów i pasywów: 

- Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  

   wykazuje się  w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 

- Na 30.06.2015 r. wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i 

   prawnych została zmniejszona o odpisy amortyzacyjne. 

- Przychód środków trwałych Stowarzyszenie wycenia się według: 

• ceny nabycia (obejmującej: należność dla dostawcy, koszty transportu, cło, 

itp.) i koszty poniesione w celu przygotowania środka do używania, 



• kosztów wytworzenia – kosztów związanych bezpośrednio z wytworzeniem 

maszyny lub urządzenia: zakupione materiały, usługi zewnętrzne i inne 

koszty związane z wytworzeniem środka trwałego. 

Stowarzyszenie dokonuje odpisów umorzeniowych zgodnie z art. 16 a-16 m 

 Ustawy o podatku od osób prawnych, uwzględniając okres ekonomicznej 

 użyteczności środka trwałego. 

 Dla środków trwałych o wartości nabycia powyżej 3 500,00 zł stosuje się  metodę 

liniową umorzenia począwszy od pierwszego miesiąca następującego  po miesiącu w 

którym środek trwały został przyjęty do używania.  

   Środki trwałe i wyposażenie o wartości nabycia do 3 500,00 zł zalicza się bez 

 pośrednio w koszty w momencie wydania do eksploatacji. 

  Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3 500,00 zł  sto-

 suję się metodę liniową umorzenia począwszy od pierwszego miesiąca nast-

 ującego po miesiącu w którym wartości niematerialne i prawne zostały przy jęte 

do używania. 

  Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500,00 zł  dokonuje  się 

jednorazowych odpisów umorzeniowych  w momencie przekazania do eks ploatacji. 

 Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się wg cen  nabycia. 

Towary handlowe wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu. 

 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty – tj. wartości 

 nominalnej powiększonej o naliczone do dnia bilansowego odsetki.  

W przypadku należności ich wartość pomniejszana jest o ewentualne odpisy 

 aktualizujące (w związku z ich trwałą utratą wartości). Odpisy ustala się drogą  

indywidualnej oceny poszczególnych pozycji – nie stosuje się odpisów ogólnych i 

szacunkowych. 

Koszty pożyczek i kredytów, w tym różnice kursowe powstałe w wyniku 

 zaciągnięcia pożyczek i kredytów w walucie obcej ujmowane są w rachunku 

 zysków i strat w okresie, którego dotyczą. 

Wyrażone w walutach obcych transakcje są ujmowane po przeliczeniu na 

 walutę funkcjonalną (złoty polski) w księgach rachunkowych na dzień ich 

 przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 



• banku, faktycznie zastosowanym w przypadku operacji sprzedaży, kupna 

walut; 

• średnim ustalonym dla danej waluty przez narodowy Bank Polski z 

ostatniego dnia roboczego  poniesienia kosztu, uzyskania przychodu, zapłaty 

należności, zobowiązań i pozostałych operacji. 

 Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające  z 

różnicy pomiędzy kursem waluty na dany dzień, a kursem waluty w dniu  powstania 

należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na  przychody i koszty 

operacji finansowych. Nierozliczone na dzień kończący rok  obrotowy należności i 

zobowiązania są wyceniane wg kursu średniego NBP  na ten dzień. Powstałe na 

dzień wyceny różnice kursowe od należności i  zobowiązań zalicza się odpowiednio 

do kosztów lub przychodów finansowych,  które w rachunku zysków i strat wykazuje 

się w kwocie netto. 

 Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, 

 jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia 

 międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

 zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

12. Ewidencję kosztów prowadzono w układzie kont zespołu 5 – układzie 

kalkulacyjnym. W takim układzie Stowarzyszenie również sporządza rachunek 

zysków i strat. 

13. Za wyjątkiem zmian wynikających z ustawy o rachunkowości nie wprowadzono 

zamian w metodach wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego. 

13. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zaszły zdarzenia po dniu 

bilansowym, które powinny być uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za 

okres 02.01.2014 rok do 30.06.2015 rok. 

14. Na wynik finansowy netto składają się: 

• Wynik ze sprzedaży jako różnica pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów, kosztem wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki a kosztami działalności operacyjnej, 

• Wynik na pozostałej sprzedaży operacyjnej jako różnica pozostałych 

przychodów operacyjnych i kosztów operacyjnych, 



• Wynik operacji finansowych jako różnica pomiędzy przychodami 

finansowymi i kosztami finansowymi, 

• Wynik operacji nadzwyczajnych nie wystąpił, 

15. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego wg 

przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie to obejmuje: 

- Bilans na dzień 30.06.2015 rok. 

- Rachunek zysków i strat za okres od 02.01.2014  rok do 30.06.2015 rok. 

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

- Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Ponadto do sprawozdanie finansowe zawiera wykonanie budżetu za okres 

01.07.2014 rok do 30.06.2015 rok. 

 

 Łódź 28.09.2015   r. 

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe: 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

Za Zarząd Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International w  

Łodzi 

 

Gubernator Dystryktu 2230 (Prezes Zarządu Federacji)  Janusz Potępa  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International  
ul. Sienkiewicza 55  
90-009 Łódź  
NIP 725-207-23-33, REGON 101703396, KRS 0000481209  
   
Rachunek zysków i strat za okres od 02.01.2014 r. do 30.06.2015 r.  
   
Pozycja  Nazwa pozycji 30-06-15 

A Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane z nimi, w tym: 1 002 077,41
I od jednostek powiązanych   
II Przychody netto ze sprzedaży  1 002 077,41
III Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dod., zmniejszenie - wartość ujemn.   
IV Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   
V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   
B Koszty działalno ści  621 840,09
I Koszty działalności  604 395,11
II Koszty administracyjne 17 444,98
C Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) 380 237,32
D Pozostałe przychody operacyjne 121,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II Dotacje   
III Inne przychody operacyjne 121,00
E Pozostałe koszty operacyjne 1,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   
III Inne koszty operacyjne 1,00
F Zysk(strata) z działalno ści operacyjnej (C+D-E) 380 357,32
G Przychody finansowe 3 739,64
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00
1 od jednostek powiązanych 0,00
II Odsetki, w tym: 3 739,64
1 od jednostek powiązanych 0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji   
IV Aktualizacja wartości inwestycji   
V Inne    
H Koszty finansowe 0,00
I Odsetki, w tym: 0,00
1 dla jednostek powiązanych   
II Strata ze zbycia inwestycji   
III Aktualizacja wartości inwestycji   
IV Inne 0,00
I Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (F+G-H) 384 096,96
J Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00
I Zyski nadzwyczajne   
II Straty nadzwyczajne   
K Zysk (strata) brutto(I+J) 384 096,96
L Podatek dochodowy 0,00
M Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty)   
N Zysk (strata) netto (K-L-M) 384 096,96

   
sporządził: Lubomira Kudasz  



Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International   
ul. Sienkiewicza 55   
90-009 Łódź   
NIP 725-207-23-33, REGON 101703396, KRS 0000481209   
    
 Bilans na dzień 30.06.2015 r.   
AKTYWA    
    
Pozycja  Nazwa pozycji 30-06-15  

A Aktywa trwałe 0,00  
I Warto ści niematerialne i prawne 0,00  
1 Koszty zakończonych oprac rozwojowych    
2 Wartość firmy    
3 Inne wartości niematerialne i prawne    
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne    
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  
1 Środki trwałe 0,00 
a grunty 0,00 
b budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    
c urządzenia techniczne i maszyny 0,00 
d środki transportu    
e inne środki trwałe    
2 Środki trwałe w budowie 0,00 
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie    
III Należności długoterminowe 0,00  
1 od jednostek powiązanych    
2 od pozostałych jednostek    
IV Inwestycje długoterminowe 0,00  
1 Nieruchomości    
2 Wartości niematerialne i prawne    
3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 
a w jednostkach powiązanych 0,00 
* udziały lub akcje    
* inne papiery wartościowe    
* udzielone pożyczki    
* inne długoterminowe aktywa finansowe    
b w pozostałych jednostkach 0,00 
* udziały lub akcje    
* inne papiery wartościowe    
* udzielone pożyczki    
* inne długoterminowe aktywa finansowe    
4 Inne inwestycje długoterminowe    
V Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00  
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    
2 inne rozliczenia międzyokresowe    
B Aktywa obrotowe 418 402,48  
I Zapasy 0,00  
1 materiały    
2 półprodukty i produkty w toku    
3 półprodukty gotowe    
4 towary 0,00 
5 zaliczki na dostawy      



II Należności krótkoterminowe 4 645,00  
1 należności od jednostek powiązanych 0,00 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 
* do 12 miesięcy    
* powyżej 12 miesięcy    
b inne    
2 Należności od pozostałych jednostek 4 645,00 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 645,00 
* do 12 miesięcy 4 645,00 
* powyżej 12 miesięcy    
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ  i zdrow 0,00 
c inne 0,00 
d dochodzone na drodze sadowej    
III Inwestycje krótkoterminowe 393 707,48  
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 393 707,48 
a w jednostkach powiązanych 0,00 
* udziały lub akcje    
* inne papiery wartościowe    
* udzielone pożyczki 0,00 
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe    
b w pozostałych jednostkach 0,00 
* udziały lub akcje    
* inne papiery wartościowe    
* udzielone pożyczki    
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe    
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 393 707,48 
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach 393 707,48 
* inne środki pieniężne    
* inne aktywa pieniężne    
2 Inne inwestycje krótkoterminowe    
IV Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 20 050,00  

  SUMA 418 402,48  
    
sporządził: Lubomira Kudasz   
 
 
 
 
 
 
Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International 
ul. Sienkiewicza 55   
90-009 Łódź   
NIP 725-207-23-33, REGON 101703396, KRS 0000481209   
    
PASYWA    
    

Pozycja Nazwa pozycji 30-06-15  
A Kapitał (Fundusz własny) 384 096,96  
I Kapitał (Fundusz) podstawowy 0,00  
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ść ujemna)    
III Udziały (akcje) własne (wielko ść ujemna)    
IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00  



V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny    
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00  
VIII Zysk (strata) netto 384 096,96  
IX Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna)    
B Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 34 305,52  
I Rezerwy na zobowi ązania 0,00  
1 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    
2 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 
* długoterminowa    
* krótkoterminowa    
3 pozostałe rezerwy 0,00 
* długoterminowe    
* krótkoterminowe    
II zobowi ązania długoterminowe 0,00  
1 wobec jednostek powiązanych    
2 wobec pozostałych jednostek 0,00 
a kredyty i pożyczki    
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
c inne zobowiązania finansowe    
d inne     
III Zobowi ązania krótkoterminowe 34 305,52  
1 wobec jednostek powiązanych 0,00 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 
* do 12 miesięcy    
* powyżej 12 miesięcy    
b inne    
2 wobec pozostałych jednostek 34 305,52 
a kredyty i pożyczki    
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
c inne zobowiązania finansowe    
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34 305,52 
* do 12 miesięcy 34 305,52 
* powyżej 12 miesięcy 0,00 
e zaliczki na otrzymane dostawy    
f Zobowiązania wekslowe    
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 
h z tytułu wynagrodzeń 0,00 
i inne 0,00 
3 Fundusze specjalne    
IV Rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00  
1 Ujemna wartość firmy    
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 
* długoterminowe    
* krótkoterminowe    

  SUMA 418 402,48  
    
sporządził: Lubomira Kudasz   

 
 
 
 



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
STOWARZYSZENIA FEDERACJA POLSKICH KLUBÓW ROTARY 

DYSTRYKTU 2230 ROTARY INTERNATIONAL ZA OKES 
02.01.2014 ROK DO 30.06.2015 ROK  

 
• Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz środków w budowie zawarty jest w 

tabelach 1 i 2. Tabele te przedstawiają stan tych aktywów na początek roku 

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, 

przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 

umorzenia. 

Tabela nr 1 

nazwa grupy skład.   wartość nabycia/koszt wytworzenia   
majątku trwałego stan na pocz. przemieszczenia przychody rozchody stan na koniec 

  roku obrotow.       roku obrotow. 
grunty (w tym prawo wiecz.użytk.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
budynki (inwestyc. w obc. śr. trw.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
maszyny i urządzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
razem  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OGÓŁEM ŚR.TRWAŁE I WNIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Wartość umorzenia dla poszczególnych grup środków trwałych wynikającą z 

 amortyzacji dokonanej według planu oraz z innych zmian przedstawia  

 poniższe zestawienie. 

         Tabela nr 2 

nazwa grupy skład.   umorzenie/amortyzacja   
majątku trwałego stan na pocz. amort. inne zmniej stan na koniec 

  roku obrotow. za rok zwiększ szenia roku obrotow. 
grunty i prawo wiecz. Użytk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
budynki jw.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
maszyny i urządzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
razem  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OGÓŁEM ŚR.TRW. I W.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



.2. Na koniec 30.06.015 r. Stowarzyszenie nie posiada inwestycji, które nie zostały 

rozliczone.  Stowarzyszenie  nie posiada obcych środków trwałych w użytkowaniu 

na podstawie umów leasingowych . 

 

3. Stowarzyszenie nie posiada udziałów i akcji w obcych jednostkach. 

 

16. Fundusz Stowarzyszenie wynosi 0,00 zł. 

 

5. Wynik finansowy dodatni zostanie przeniesiony na przychody. 

 

6. W roku 2014/2015 nie utworzono odpisów aktualizujących należności. 

Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw na odroczony podatek dochodowy, ani żadnych 

innych rezerw. 

 

7. Zobowiązania wg terminów ich spłaty przedstawia tabela nr 5. 

         Tabela nr 5 

 

okresy spłaty razem 
  do 1 roku od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat pow. 5 lat  

  
pocz. 
Roku koniec roku 

pocz. 
Roku 

koniec 
roku 

pocz. 
Roku 

koniec 
roku 

pocz. 
Roku 

koniec 
roku 

na koniec 
roku 2013 

na koniec 
roku 
30.06.2015 

zobowiązania 
wobec 
dostawców 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 305,52 

kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów 

przyszłych okresów przedstawia się następująco: 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

       Tabela nr 6 

STAN NA TREŚĆ 
31.12.2013 30.06.2015 

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe 0,00 20 050,00 
2. Bierne rozliczenia 0,00 0,00 

b) w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe. 

 



 9. Na dzień 30.06.2015  Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań warunkowych. 

 

10. Na dzień  30.06.2015  Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych w leasingu.  

11. Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 7 

        Tabela nr 7 

przychody kraj (wartość) poza 

terytorium 

kraju 

(wartość) 

razem rok 

obrotowy do 30.06.2015 rok 

sprzedaż usług finansowych 0,00 0,00 0,00 

Sprzedaż 1 002 077,41 0,00 1 002 077,41 

Przychody finansowe 3 739,64 0,00 3 739,64 

Pozostałe przychody operacyjne 121,00 0,00 121,00 

ogółem 1 005 938,05 0,00 1 005 938,05 

 

• Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia tabela nr 8 

          Tabela nr 8 

lp tre ść kwota  

I Zysk brutto 384 096,96 
  Dodatnie różnice kursowe z wyceny na BZ 0,00 

II Wydatki niestanowi ące kosztów uzyskania  0,00 
1 Niewypłacone wynagrodzenia i ZUS pracodawcy 0,00 
2 Odsetki od zobowiązań podatkowych 0,00 
3 Ubezpieczenie samochodu powyżej 20 tys. EUR 0,00 
4 Nieumorz. Część sprzedanego i zlikwidow. Śr. Trw. 0,00 
5 PFRON 0,00 
6 Wydatki na reprezentację 0,00 
7 Ujemne różnice kursowe z wyceny na BZ 0,00 
8 Nieodprowadzony odpis na ZFŚS 0,00 
9 VAT i PCC nie stanowiące KUP 0,00 
10 Pozostałe 0,00 
III Koszty doliczone do kosztów podatkowych 0,00 
1 Wynagrodzenia z 2013  r wypłacone w 2014 i 2015 0,00 
2 Składki społ. Pracodawcy z 2013 r zapłacone w 2014 i 2015 0,00 
3 Odsetki zapłacone w 2014 i 2015r 0,00 
IV PODSTAWA OPODATKOWANIA (ZYSK/STRATA) 0,00  
V PRZYCHODY WOLNE OD PODATKU 0,00 
VI Strata do odliczenia z lat poprzednich 0,00 
VII Podatek dochodowy 0,00 
VIII ZYSK/STRATA NETTO 384 096,96 
   13. Koszty wg rodzajów przedstawia tabela nr 9 



         Tabela nr 9 

lp tre ść Na dzień 30.06.2015 r 

1 zużycie materiałów i energii 0,00 
2 usługi obce 17 144,98 
3 wynagrodzenia 0,00 
4 świadczenia na rzecz pracowników 0,00 
5 amortyzacja 0,00 
6 podatki i opłaty 300,00 
7 pozostałe 0,00 
  RAZEM 17 444,98 

 

    14. Zyski i straty nadzwyczajne – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 

 

− Stowarzyszenie do dnia 30.06.20015 r. nie brało udziału we wspólnych 

przedsięwzięciach. 

 

    16. Struktura zatrudnienia przedstawia tabela nr 10. 

         Tabela nr 10 

tytuł Przeciętne zatrudnienie  mężczyźni kobiety Średnie miesięczne 

wynagrodzenie  

Stanowiska 

nierobotnicze 

0 0 0 0 

Stanowiska 

robotnicze 

0 0 0 0 

 

       22. na dzień 30.06.2015  Stowarzyszenie nie ustalało rezerw i aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. 

 

Za Zarząd Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International w 

Łodzi  

 

Gubernator Dystryktu 2230 (Prezes Zarządu Federacji)  Janusz Potępa  

  


