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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Siedziba

POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
Województwo

Mazowieckie

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Miejscowość

WARSZAWA

Kod kraju

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Ulica

PILECKIEGO

Nr budynku

122

Nr lokalu

-

Miejscowość

WARSZAWA

Kod pocztowy

02-781

Poczta

WARSZAWA

Adres
Adres

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

9319Z

NIP

5252231428

KRS

0000086373

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2019-01-01

Data do

2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe

NIE

Założenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
# Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Aktywa i pasywa wyceniano według zasad określon
ych w ustawie o rachunkowości, z tym ze: 1). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg wartości
początkowych (cen nabycia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości 2). Amortyzacja środków trwałych metodą liniową, stawki zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Finansów. 3). Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych wykazuje się w wartości nominalnej tj. w
kwotach przekazanych dostaw. 4). Należności i zobowiązania wg wartości nominalnej w trakcie roku podatkowego
a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odstępuje się od
naliczania odsetek od odbiorców za zwłokę w regulowaniu zapłaty w stosunku do zadłużeń nieprzekraczających 1
miesiąca. 5). Materiały i towary w trakcie roku podatkowego wg cen zakupu księgowane bezpośrednio w koszty.
Zapasy materiałów na dzień bilansowy wg cen ewidencyjnych nabycia 6).Towary w detalu na dzień bilansowy
wg cen ewidencyjnych sprzedaży 7).Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny (wartości) rynkowej, gdzie
ceną rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę jest zgłoszona na rynku bieżącym oferta kupna
8).Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej
. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stosuje się proporcjonalnie do upływu czasu 9).Zasad
ewidencji nie zmieniono.
ustalenia wyniku finansowego
# Przyjęto następujące metody ustalania wyniku finansowego: 1). Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawcz
ą. 2). Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w zespole „4”. 3). Rachunek zysków i strat sporządza się według
wariantu porównawczego.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru
# Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego W związku ze spełnianiem przez jednostkę kryterium określonego
w art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zawierające 1) Bilans (Aktywa
+ Pasywa) przygotowany wg zał. Nr 1 do ustawy 2) Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) przygotowany
zgodnie z zał Nr 1 uor 3) Informacje dodatkowe obejmujące : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego dodatkowe informacje i objaśnienia Z uwagi na fakt iż sprawozdanie finansowe za 2019 rok nie podlega obowiązko
wi badania przez biegłego rewidenta (na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości ) jednostka nie sporządza
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym ani rachunku przepływów pieniężnych.
pozostałe
1) Firma, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym lub ewidencji Polski Związek WUSHU z
siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 , został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, federacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej XIII Wydział KRS pod numerem 0000086373 w dniu 31.01.2002 roku. Podmiot nie prowadzi
działalności gospodarczej, nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców , nie posiada statusu OPP (organizacji
pożytku publicznego) Polski Związek WUSHU posiada formę prawną stowarzyszenia i zaliczony jest do rodzaju
organizacji jako Polski Związek Sportowy. Jednostka posiada numer NIP 525-22-31-428 nadany przez Naczelnika
Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście Decyzją z 27 marca 2002 roku oraz numer Regon
017478926 nadany przez Dyrektora Urzędu Statystycznego Zaświadczeniem z 21 lutego 2002 roku . Rodzajem
działalności podstawowej Polskiego Związku WUSHU jest : Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 2007 )
9319Z.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem

5 903,98

7 844,08

-

• Aktywa obrotowe

5 903,98

7 844,08

-

•• Należności

4 014,72

4 014,72

-

••• Należności od

4 014,72

4 014,72

-

•••• inne

4 014,72

4 014,72

-

•• Inwestycje

1 889,26

3 829,36

-

••• Krótkoterminowe

1 889,26

3 829,36

-

•••• Środki pieniężne i

1 889,26

3 829,36

-

••••• – środki pieniężne w

1 889,26

3 829,36

-

Pasywa razem

5 903,98

7 844,08

-

-1 084,07

6 468,30

-

•• Zysk (strata) z lat

6 468,30

1 795,50

-

•• Zysk (strata) netto

-7 552,37

4 672,80

-

• Zobowiązania i rezerwy

6 988,05

1 375,78

-

•• Zobowiązania

6 988,05

1 375,78

-

••• Zobowiązania wobec

6 988,05

1 375,78

-

•••• z tytułu dostaw

6 341,05

65,40

-

••••• – do 12 miesięcy

6 341,05

65,40

-

647,00

1 310,38

-

krótkoterminowe
pozostałych jednostek

krótkoterminowe
aktywa finansowe

inne aktywa pieniężne
kasie i na rachunkach

• Kapitał (fundusz) własny
ubiegłych

na zobowiązania
krótkoterminowe

pozostałych jednostek
i usług, o okresie
wymagalności:

•••• z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:

488 037,42

532 044,34

-

• przychody statutowe

488 037,42

532 044,34

-

Koszty działalności
operacyjnej

495 409,25

527 090,17

-

25 417,36

26 019,65

-

396 484,38

414 813,58

-

0,00

395,00

-

• Wynagrodzenia

66 252,58

71 817,94

-

• Ubezpieczenia

5 940,61

5 947,00

-

•• – emerytalne

2 594,67

1 949,15

-

• Pozostałe koszty

1 314,32

8 097,00

-

Zysk (strata) ze
sprzedaży (A–B)

-3 771,83

4 954,17

-

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C+D–
E)

-3 771,83

4 954,17

-

Koszty finansowe

180,54

281,37

-

• Odsetki, w tym:

178,20

114,73

-

2,34

166,64

-

Zysk (strata) brutto (F
+G–H)

-7 552,37

4 672,80

-

Zysk (strata) netto (I–J–
K)

-7 552,37

4 672,80

-

• Zużycie materiałów i
energii

• Usługi obce
• Podatki i opłaty, w tym:

społeczne i inne świadczen
ia, w tym:

rodzajowe

• Inne
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Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

4) Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro z wyszczegó
lnieniem wybranych uproszczeń Polski Związek WUSHU nie przekroczył w 2019
roku ani w 2018 roku progu dotyczącego przychodów i zatrudnienia przewidziany
ch dla jednostek mikro, jednak z uwagi na fakt, iż Organ Zatwierdzający nie podjął
uchwały o sporządzaniu przez Polski Związek WUSHU sprawozdań finansowych
wg kryteriów mikro, przyjęto zasadę iż sprawozdania sporządzane są zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem możliwości jakie stwarza
ustawa w tym zakresie tj. odstąpieniem od sporządzania zastawienia zmian w kapitale
(funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych w związku z brakiem
obowiązku poddania swojego rsf corocznemu badaniu sprawozdania ( w myśl art.
64 ust 1 ustawy o rachunkowości ) przez biegłego rewidenta. Przedstawiony raport
audytorski za 2019 rok nie wynika z art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości ( ani w 2019
ani w 2018 roku nie zostały przekroczone progi powodujące konieczność badania
sprawozdania finansowego w myśl usr ) ale obowiązek badania narzuca ustawa o
sporcie ( art. 9 ust.6 ) – tak więc jest to badanie obligatoryjne wynikające z ustawy
o sporcie (mimo , że uor nie nakłada takiego obowiązku na tego typu jednostki.)
Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za badanie rocznego sprawozdania
finansowego za 2019 rok wynosi 4400,00 zł netto + VAT23% = 5412,00 zł brutto Celem
i głównym przedmiotem działalności Polskiego Związku WUSHU jest popularyzacja
i rozwój chińskiego sportu walki Wu Shu, organizacja i realizacja współzawodnictwa
sportowego, nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do współzawo
dnictwa sportowego, reprezentowania polskiego sportu Wu Shu w międzynaro
dowych organizacjach sportowych, organizowanie udziału w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym oraz przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Aktualnie Polski Związek WUSHU
reprezentuje Zarząd w składzie: # Jacek Świątkowski – Prezes Zarządu # Tomasz
Czachowski – Wiceprezes Zarządu # Henryk Stanisław Kozakiewicz – Sekretarz
Generalny # Anna Włodarczyk – Skarbnik # Rafał Witkowski – Członek Zarządu Zgod
nie ze statutem reprezentacja Zarządu Polski Związek WUSHU jest 2 osobowa łączna:
Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik. W Statucie Polskiego Związku
WUSHU przyjęto, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz rokiem
podatkowym. Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2018 obejmuje okres,
który kończy się 31 grudnia 2019 r. Jest to dzień bilansowy, dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych. Przedstawiamy informacje uzupełniające dotyczące roku 2019: 1).
Średnioroczne zatrudnienie zarówno w 2019 jak i w 2018 roku wynosiło 2 osoby 2).S
uma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 2019 wynosiła 5903,98 zł (tj. poniżej
2.500.000 Euro przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na
dzień 31.12.2019 ) a na koniec 2018 roku 7844,08 zł ( tj. poniżej 2.500.000 Euro przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2018 )
3).Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych
za 2019 rok wynosiły 488037,42 zł ( tj. poniżej 5.000.000 Euro, przy zastosowaniu
średniego kursu NBP z 31.12.2019) a za 2018 rok wniosły 532044,34 zł ( tj. poniżej
5.000.000 Euro przy zastosowaniu średniego kursu NBP z 31.12.2018 )
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