NFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK
Wprowadzenia do sprawozdania ﬁnansowego.
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa
z siedzibą:

ul. Zahajkowska 44 C
21-560 Międzyrzec Podlaski
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:
- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego i ﬁzycznego rozwoju człowieka;
- działanie na rzecz integracji, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju
osób niepełnosprawnych;
- dążenie do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi poprzez
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości człowieka przy
jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności i godności;
- krzewienie tradycyjnego wychowania morskiego i żeglarskiego poprzez
upowszechnianie wiedzy i kultury marynistycznej;
- kształtowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży w obcowaniu z
przyrodą, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska.
3. Sąd Rejonowy:
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Czas trwania działalności Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie działa od 31.12.2002 roku.
5. Sprawozdanie ﬁnansowe
za okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku zostało sporządzone
przy założeniu dalszej kontynuacji działalności przez Stowarzyszenie. Nie są
nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń
dla kontynuowania przez Stowarzyszenia działalności.
6.Aktywa i pasywa Stowarzyszenia
wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
- wartości niematerialne i prawne-prawa majątkowe-amortyzowane są w ciągu 5 lat.
- środki trwałe, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500,00 zł
amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania. Pozostałe
środki trwałe amortyzowane są metodą liniową na podstawie planu tabeli amortyzacyjnej.
7. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów
ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.
Głównymi źródłami przychodów Stowarzyszenia są składki członkowskie oraz dotacje.
8. Informacje o strukturze kosztów
stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o
strukturze kosztów administracyjnych.
Główne koszty ponoszone przez Stowarzyszenie to koszty związane z realizacją
zadań statutowych /organizowanie biwaków, szkoleń, rejsów żeglarskich, spotkań
młodzieży/ oraz opłaty /energia, usługi obce/.

