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Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy POLSKI ZWIĄZEK WUSHU

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Siedziba

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Ulica PILECKIEGO

Nr budynku 122

Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 02-781

Adres

Poczta WARSZAWA

NIP 5252231428

KRS 0000086373

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

Wskazanie
zastosowanych
zasad rachunkowości
przewidzianych dla
jednostek mikro z
wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń

Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro z wyszczególni
eniem wybranych uproszczeń Polski Związek WUSHU nie przekroczył w 2019 roku
ani w 2020 roku progu dotyczącego przychodów i zatrudnienia przewidzianych dla
jednostek mikro. Z uwagi na fakt, iż Organ Zatwierdzający podjął uchwałę o sporządz
aniu przez Polski Związek WUSHU sprawozdań finansowych wg kryteriów mikro.
Przyjęto zasadę iż sprawozdania finansowe poczynając od sprawozdania za 2020
rok sporządzane są zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości tj. z
uwzględnieniem możliwości jakie stwarza ustawa w tym zakresie. Odstąpiono zatem
od sporządzania zastawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku
przepływów pieniężnych. Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości jednostka
nie jest zobowiązana do obowiązku poddania swojego rsf corocznemu badaniu
sprawozdania przez biegłego rewidenta. Przedstawiony raport audytorski za 2020
rok nie wynika z art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości ( ani w 2019 ani w 2020 roku
nie zostały przekroczone progi powodujące konieczność badania sprawozdania
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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.)

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

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

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

TAK

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

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.

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 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.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 14 193,25 5 903,98 -

• Aktywa obrotowe, w tym: 14 193,25 5 903,98 -

•• Należności krótkotermin
owe

4 014,72 4 014,72 -

•• Inwestycje krótkotermin
owe

10 178,53 1 889,26 -

Pasywa razem 14 193,25 5 903,98 -

• Kapitał (fundusz) własny,
w tym:

8 841,19 -1 084,07 -

•• Zysk strata z lat
ubiegłych

-1 084,07 6 468,30 -

•• Zysk (strata netto) 9 925,26 -7 552,37 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania, w tym:

5 352,06 6 988,05 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

5 352,06 6 988,05 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4
ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Przychody podstawowej
działalności operacyjnej
i zrównane z nimi, w
tym:

402 060,61 488 037,42 -

• Przychody z działalnośc
i statutowej

402 060,61 488 037,42 -

•• Przychody z budżetu 309 533,88 302 000,00 -

••• Dotacja MSiT 265 000,00 260 000,00 -

••• Dotacja UM 34 533,88 32 000,00 -

••• Dotacja MS 10 000,00 10 000,00 -

•• Pozostałe przychody
statutowe

92 526,73 186 037,42 -

••• Przychody z odpłatnej
działalności statutowej
(działalność szkoleniowa
i pozostałe przychody
statutowe)

81 526,73 175 937,42 -

••• Składki członkowskie i
licencje klubowe

11 000,00 10 100,00 -

Koszty podstawowej
działalności operacyjnej

392 132,27 495 409,25 -

• Amortyzacja 0,00 0,00 -

• Zużycie materiałów i
energii

33 771,73 25 417,36 -

• Wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia

81 337,39 72 193,19 -

•• Wynagrodzenia 73 226,81 66 252,58 -

•• Ubezpieczenia
społeczne i inne świadcze
nia w tym

8 110,58 5 940,61 -

••• Emerytalne 4 414,94 2 594,67 -

• Pozostałe koszty 277 023,15 397 798,70 -

•• Usługi obce 276 123,33 396 484,38 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Pozostałe 899,82 1 314,32 -

Pozostałe koszty i
straty, w tym:

3,08 180,54 -

• Koszty finansowe 3,08 180,54 -

•• Odsetki zapłacone 3,06 178,20 -

•• Inne 0,02 2,34 -

Zysk/strata netto (A-B
+C-D-E) (dla jednostek
mikro, o których mowa
w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i
4 oraz ust. 1b ustawy)

9 925,26 -7 552,37 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis 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 publiczny
ch 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 Zaświadczeni
em z 21 lutego 2002 roku . Rodzajem działalności podstawowej Polskiego Związku
WUSHU jest : Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 2007 ) 9319Z.
2) Czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony Zgodnie ze Statutem
czas trwania działalności Polskiego Związku WUSHU jest nieograniczony. Nie jest
to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu jednostek. Sprawozdanie
finansowe nie zawiera danych łączne z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi.
Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, które sporządzają
samodzielnie sprawozdania finansowe. Wskazanie zastosowanej metody rozliczen
ia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) nie dotyczy jednostki. 3) Okres objęty
sprawozdaniem finansowym Okres objęty sprawozdaniem finansowym to rok obrotowy
2020 i porównawczo rok 2019 4) Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla
jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń Polski Związek WUSHU
nie przekroczył w 2019 roku ani w 2020 roku progu dotyczącego przychodów i zatrudni
enia przewidzianych dla jednostek mikro. Z uwagi na fakt, iż Organ Zatwierdzający
podjął uchwałę o sporządzaniu przez Polski Związek WUSHU sprawozdań finansowy
ch wg kryteriów mikro. Przyjęto zasadę iż sprawozdania finansowe poczynając od
sprawozdania za 2020 rok sporządzane są zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości tj. z uwzględnieniem możliwości jakie stwarza ustawa w tym zakresie
. Odstąpiono zatem od sporządzania zastawienia zmian w kapitale (funduszu)
własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy o
rachunkowości jednostka nie jest zobowiązana do obowiązku poddania swojego rsf
corocznemu badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Przedstawiony raport audytorski za 2020 rok nie wynika z art. 64 ust 1 ustawy
o rachunkowości ( ani w 2019 ani w 2020 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 2020 rok zgodnie z & 7 p.1
pkt b) zawartej w dniu 07/07/2020 umowy wynosi 4800,00 zł netto + VAT23% =
5904,00 zł brutto 5) Czy sprawdzanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
przez nią działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.
Polski Związek WUSHU sporządza sprawozdanie za siedemnasty rok obrotowy
6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji ), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru Przyjętych przez jednostkę zasad polityki rachunkowości ani
przedmiotu działalności nie zmieniano. Załączone sprawozdanie finansowe składające
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się z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone
zgodnie z Ustawa o rachunkowości. # 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
określonych 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 Rozporząd
zeniem 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 bilansow
y 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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis 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 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 współzawodnictwa sportowego,
reprezentowania sportu Wu Shu w międzynarodowych organizacjach sportowych,
organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz
przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzaw
odnictwie sportowym W 2020 roku i na dzień bilansowy Polski Związek WUSHU
reprezentowany był przez Zarząd w składzie: # Jacek Świątkowski – Prezes Zarządu # 
Tomasz Czachowski – Wiceprezes Zarządu # Henryk Stanisław Kozakiewicz – Sekretar
z Generalny # Anna Włodarczyk – Skarbnik # Rafał Witkowski – Członek Zarządu 10
kwietnia 2021 roku Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął uchwałę Nr 11 o zmianie
składu Zarządu i aktualnie tj. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za
2020 rok Polski Związek WUSHU reprezentowany jest przez Zarząd w następując
ym składzie : # Jacek Świątkowski – Prezes Zarządu # Henryk Stanisław Kozakiew
icz - Wiceprezes Zarządu # Dariusz Piwowarek vel Piwowarski – Sekretarz Generaln
y # Anna Włodarczyk – Skarbnik # Rafał Witkowski – Członek Zarządu Zgodnie 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 2020 obejmuje okres,
który kończy się 31 grudnia 2020 r. Jest to dzień bilansowy, dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Przedstawiamy informacje uzupełniające dotyczące roku 2020: 1). Średnioroczne
zatrudnienie zarówno w 2019 jak i w 2020 roku wynosiło 2 osoby 2).Suma 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 2020 roku 14193,25 zł ( tj. poniżej 2.500.000 Euro przy zastosowaniu
średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 ) 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 2020 rok wniosły 402060,61 zł ( tj. poniżej 5.000.000 Euro
przy zastosowaniu średniego kursu NBP z 31.12.2020 ) Dodatkowo informujemy, iż
zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostka może być zaliczana
(po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwierdzający) jako mikrojednostka
z uwagi na fakt, iż ani w roku obrotowym za które sporządzane jest sprawozdanie
finansowe ani w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej
dwóch z następujących trzech wartości : a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów
bilansu na koniec roku obrotowego b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto
ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy c) 10 osób – w przypadku średnior
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ocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty Zgodnie z uchwałą nr 13 Walnego
Zjazdu Członków PZ WUSHU z 10/04/2021 jednostka sporządza sprawozdanie
finansowe za 2020 rok według przyjętego wzoru dla mikrojednostek tj. określonego w
załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości w brzmieniu ustawy na 1 stycznia 2020. roku
z zastosowaniem wszelkich możliwych uproszczeń dla mikro jednostek przewidzianych
w ustawie o rachunkowości. . Przedstawiamy zatem sprawozdanie finansowe za 2020
rok obejmujące niżej wymieniony zakres elementów sporządzone zgodnie z Załączniki
em Nr 6 do ustawy: 1) Bilans (przygotowany według zał Nr 6 do ustawy ) 2) Rachu
nek zysków i strat – wariant porównawczy (przygotowany wg zał. nr 6 do ustawy) 3)
Informację dodatkową obejmującą : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego -
dodatkowe informacje i objaśnienia Z uwagi na możliwość zastosowania uproszczeń
przewidzianych w uor jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
własnym ani rachunku przepływów pieniężnych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zarząd
jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na
koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowności za ten okres.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady
rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Przyjęte przez jednostkę zasady
(polityki) rachunkowości wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości : # Przy wycenie
aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, ze Spółka będzie
kontynuować działalność gospodarcza w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie
zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszać jej zakresu. # R
ok obrotowy i okresy sprawozdawcze pokrywają się z rokiem kalendarzowym Załączon
e sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz
informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawa o rachunkowości. #
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 określonych w ustawie o rachunko
wości, 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 nieprzekraczając
ych 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. Przedstawienie zmian sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
i wpływ wywalonych tym skutków finansowych na sytuacje majątkową i finansowa oraz
rentowność jednostki. # Przyjęto następujące metody ustalania wyniku finansowego:
1). Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą. 2). Ewidencja kosztów
prowadzona jest tylko w zespole „4”. 3). Rachunek zysków i strat sporządza się według
wariantu porównawczego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis # Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1). Księgi rachunkowe prowadzone są
metodą komputerową przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego RAKS
według zakładowego planu kont. 2).Przyjęty przez jednostkę zakładowy plan kont
uwzględnia wszystkie konta niezbędne do sporządzenia bilansu i innych sprawozdań
finansowych. 3).Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: dziennik
główny oraz dzienniki pomocnicze: rejestr kasowy, rejestr bankowy, rejestr sprzedaży,
rejestr zakupów, rejestr wynagrodzeń, rejestr poleceń księgowania. Zapisy księgowe
dokonywane są w zależności od rodzaju zdarzenia gospodarczego w poszczególnyc
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h dziennikach pomocniczych i automatycznie komputerowo przenoszone do dziennika
głównego 4).W celu zabezpieczenia ochrony danych i ich zbiorów dokonuje się
archiwizacji zapisów księgowych przynajmniej raz w miesiącu.)Dostęp do programu
jest zabezpieczony kodem. 5).Dane przechowywane są na nośniku komputerowym do
czasu sporządzenia wydruków w formie papierowej. # Sposób sporządzenia sprawozd
ania finansowego W związku ze spełnianiem przez jednostkę kryterium określonego w
ustawie o rachunkowości jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zawierające 1)
Bilans (Aktywa+ Pasywa) przygotowany wg zał. Nr 6 do ustawy 2) Rachunku zysków
i strat (wariant porównawczy) przygotowany zgodnie z zał Nr 6 uor 3) Informacje
dodatkowe obejmujące : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - dodatkowe
informacje i objaśnienia Z uwagi na fakt iż sprawozdanie finansowe za 2020 rok
sporządzane jest wg wzoru przewidzianego dla mikrojednostek i organ zatwierdzając
y podjął uchwałę o stosowaniu wszelkich możliwych uproszczeń przewidzianych
w uor dla jednostek mikro - jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) własnym ani rachunku przepływów pieniężnych. # Informacje o znaczących
zdarzeniach, jakie miały miejsce po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w bilansie
i rachunku zysków i strat. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły znaczące
zdarzenia dotyczące poprzedniego okresu, które powinny być uwzględnione w bilansie
. Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie wystąpiły też zabezpieczenia na
majątku jednostki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Suma aktywów i pasywów na dzień 31/12/2020 to kwota 14193,25 zł W skład
aktywów wchodzą wyłącznie aktywa obrotowe na które składają się : - należności
krótkoterminowe (kaucja gwarancyjna) w kwocie 4014,72 zł - inwestycje krótkote
rminowe (środki pieniężne w banku) w kwocie 10178,53 zł Sumę pasywów stanowią -
fundusz własny 8841,19 ( „zysk” 2020 = 9925,26 zł minis strata z lat ubiegłych 1084,07)
- zobowiązania krótkoterminowe 5352,06 zł w tym zobowiązania wobec budżetu 352,06
zł (wobec US z tytułu PIT-4 352 zł i wobec ZUS 0,06 zł ) oraz pozostałe zobowiązania
w kwocie 5000 zł ( pożyczka z UP w związku z COVID-19 w całości do zwrotu w 2021
roku) Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek i na koniec roku obrotowego
2020 Na początek roku jednostka posiadała 6988,05 zł zobowiązań krótkoterminow
ych w skład których wchodziły : 1. Zobowiązania wobec budżetu 647,00 2. Z tytułu
dostaw i usług 6341,05 Ogółem zobowiązania krótkoterminowe na 01.01.2020 6988,05
Na koniec roku jednostka posiada 5352,06 zł zobowiązań krótkoterminowych w skład
których wchodzą : 1. Zobowiązania wobec budżetu 352,06 2. Pozostałe zobowiązania
warunkowe (pożyczka UP Covid ) 6341,05 Ogółem zobowiązania krótkoterminowe
na 31.12..2020 5352,06 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności ) i terytorialna (kraj,
eksport ) : W okresie sprawozdawczym jednostka nie prowadziła i nie uzyskiwała
przychodów z działalności gospodarczej. Dane o kosztach działalności gospodarczej
według rodzaju W okresie sprawozdawczym jednostka nie ponosiła kosztów działaln
ości gospodarczej Różnice pomiędzy wynikiem finansowym z działalności gospodarczej
brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie
występuje. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do
rejestru przedsiębiorców, nie jest też organizacją o statusie „OPP”. Nie uzyskiwała
zatem w 2020 ani w 2019 roku żadnych wpływów z działalności gospodarczej, nie
ponosiła też żadnych wydatków z tego tytułu. Tak więc zarówno zysk brutto jak i zysk
netto z działalności operacyjnej (gospodarczej) wynosi 0,00 zł.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis W 2019 roku jednostka uzyskała wpływy z działalności statutowej w wysokości
488037,42 zł i w roku podatkowym 2019 poniosła wydatki na działalność statutowa
w wysokości 495409,25 zł. Przychody z działalności statutowej uzyskane w 2019
roku stanowią: - przychody z tytułu składek członkowskich (wpływy ze środków
własnych) 10100,00 - pozostałe przychody statutowe ze środków własnych 175937,42
Razem wpływy na działalność statutową ze środków własnych 186037,42 - przychody
uzyskane z budżetu (dofinansowania) w związku z realizacją umów 302000,00
Ogółem przychody uzyskane na działalność statutową w 2019 roku = 488037,42
zł Wydatki poniesione na realizację celów działalności statutowej w 2019 roku to:
Wydatki związane z kosztami realizacji zadań statutowych ogółem 495409,25 zł
w tym : - w części finansowanej z budżetu w oparciu o umowy 302000,00 zł - w
części finansowanej ze środków własnych ( z działalności statutowej , darowizny
otrzymanej oraz składek członkowskich ) 193409,25 zł Ogółem poniesione wydatki
na cele działalności statutowej w 2019 roku= 495409,25 zł Różnica (wielkość ujemna)
pomiędzy wpływami z działalności statutowej uzyskanymi w 2019 roku a poniesio
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nymi wydatkami w 2019 roku z uwzględnieniem pozostałych kosztów finansowych
i operacyjnych w łącznej kwocie 180,54 zł wynosi -7552,37 zł i jest to kwota, która
pokryta została w części z akumulacja funduszu własnego powstałego z nadwyżki
przychodów nad kosztami w latach ubiegłych a pozostała kwota pokryta zostanie z
przychodów lat następnych . W 2020 roku jednostka uzyskała wpływy z działalności
statutowej w wysokości 402060,61 zł i w roku podatkowym 2020 poniosła wydatki na
działalność statutowa w wysokości 392132,27 zł.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Przychody z działalności statutowej uzyskane w 2020 roku stanowią: - przychody z
tytułu składek członkowskich (wpływy ze środków własnych) 11000,00 - pozostałe
przychody statutowe ze środków własnych 81526,73 Razem wpływy na działalność
statutową ze środków własnych 92526,73 - przychody uzyskane z budżetu (dofinanso
wania) w związku z realizacją umów 309533,88 Ogółem przychody uzyskane na
działalność statutową w 2020 roku = 402060,61 zł Wydatki poniesione na realizację
celów działalności statutowej w 2020 roku to: Wydatki związane z kosztami realizacji
zadań statutowych ogółem 392132,27 zł w tym : - w części finansowanej z budżetu
w oparciu o umowy 309533,88 zł - w części finansowanej ze środków własnych ( z
odpłatnej działalności statutowej , oraz składek członkowskich ) 82598,39 + 3,08
koszty finansowe = 82601,47 zł Ogółem poniesione wydatki na cele działalności
statutowej w 2020 roku= 392135,35 zł Różnica (wielkość dodatnia) pomiędzy wpływami
z działalności statutowej uzyskanymi w 2020 roku a poniesionymi wydatkami w 2020
roku z uwzględnieniem pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych w łącznej
kwocie 3,08 zł wynosi 9925,26 zł i jest to kwota częściowo zostanie wykorzystana na
pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości niedoboru funduszu własnego powstałego
po zamknięciu 2019 roku tj. w kwocie 1084,07 a pozostała część nadwyżki przychodów
nad kosztami 2020 roku tj. w wysokości 8841,19 zł wykorzystana będzie na realizac
ję celów statutowych w latach następnych. W okresie sprawozdawczym jednostka nie
udzielała gwarancji i poręczeń. Nie wystąpiły też zabezpieczenia na majątku jednostk
i. Nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne. Z uwagi na brak obowiązku jednostka
nie tworzyła aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Pozostałe zagadnienia
wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach załącznika Nr 6 do ustawy o
rachunkowości w latach 2019-2020 nie wystąpiły.
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