Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI MASTERS BEMA 23/29 87- 100 TORUŃ TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2021 - 31.12.2021
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, nie wystapiły żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o racunkowości z tym, że wartość początkowa środków trwałych wyznacza kwota 10 ty. zł
przy czym składniki, których wartość początkowa przekracza 10 tys. zł podlegają amortyzacji metodą liniową, składniki aktywów nie
przekraczające kwoty 3,5 tys. zł są zaliczane do środków trwałych lecz ich wartość odnosi sie bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w
miesiącu oddania ich do uzywania i obejmuje się je ewidencją pozabilansową. Składniki o wartości pow. 3,5 tys. zł nie przekraczające 10 tys.
zł zalicza sie do środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji pod data przyjęcia ich do używania. Wynik finansowy ustala się w
wariancie porównawczym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wg. załącznika nr 6 do tej ustawy.

Data sporządzenia: 2022-03-31
Data zatwierdzenia: 2022-06-17
Dorota Weber

Wacław Krankowski, Julian Pełka, Mirosław Łuniewski, Jerzy
Krauze, Tadeusz Maj, Elżbieta Ryczek, Dorota Weber

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-27
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]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

47 743,64

11 035,41

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

47 743,64

11 035,41

III.

Inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

47 743,64

11 035,41

44 341,03

4 397,87

142 190,73

44 341,03

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

-97 849,70

-39 943,16

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

3 402,61

6 637,54

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

3 402,61

6 637,54

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

47 743,64

11 035,41

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2022-06-17

Dorota Weber

:DFáDZ.UDQNRZVNL-XOLDQ3HáND0LURVáDZàXQLHZVNL
-HU]\.UDX]H7DGHXV]0DM(OĪELHWD5\F]HN'RURWD
Weber

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

I.

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

D.

368 351,06

326 886,90

6 913,30

11 225,30

361 437,76

315 661,60

0,00

0,00

466 200,76

266 353,63

6 913,30

11 225,30

459 287,46

255 128,33

0,00

0,00

-97 849,70

60 533,27

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

0,00

99 627,75

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

-97 849,70

-39 094,48

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

17,00

L.

Koszty finansowe

0,00

865,68

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

-97 849,70

-39 943,16

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-97 849,70

-39 943,16

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2022-06-17

Dorota Weber

:DFáDZ.UDQNRZVNL-XOLDQ3HáND0LURVáDZàXQLHZVNL
-HU]\.UDX]H7DGHXV]0DM(OĪELHWD5\F]HN'RURWD
Weber

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2022-09-27

Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Jednostka na koniec roku posiadała zobowiązania w łącznej wysokości 3.402,61 zł w tym: z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.923,04 zł,
podatku dochodowego od wynagrodzeń w wysokości 2.294,50 zł oraz z tytułu składek ZUS w wysokości 2.420,00 zł.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
nie dotyczy - jednostka nie posiadała ww. zobowiązań
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa i pasywa jednostka wycenia zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że isotną wartość początkową środka trwałego wyznacza
kwota 10 tys. zł, składniki pow. 10 tys. zł zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji metodą liniową. Składniki aktywów
spełniające definicję srodków trwałych o wartości od 1 tys. zł do 3,5 tys. zł obejmuje się ewidencją pozabilansową natomista składniki
spełniające ww. definicję o wartości pow. 3,5 tys. zł nie przekraczających kwoty 10 tys. zł zalicza sie do środków trwałych podlegających
jednorazowej amortyzacji pod data przyjęcia ich do uzytkowania. Do wartości niematerialnych i prawnych stosuje sie zasady analogicznie jak
do środków trwałych. Krótkoterminowe aktywa finansowewycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Jednostka na koniec roku posiadała należności w łącznej wysokości 3.000,00 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w wys. 3.000,00 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
W 2021 roku jednostka poniosła koszty w łącznej wysokości 466.200,76 zł w tym: koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
wyniosły 11.225,30 zł (organizacja zawodów sportowych), koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 255.128,33 zł (organizacja
zawodów sportowych) oraz koszty ogólnego zarządu 99.627,75 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku 2021 fundusz statutowy uległ zmniejszeniu o kwotę 97.849,70 zł, kwota ta została wykorzystana na działalność statutową
stowarzyszenia.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego i w roku 2021 uzyskała przychody z tego tytułu w wysokości 11.225,30 zł, kwota ta
w całości została wydatkowana na nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
nie dotyczy

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-27

Data sporządzenia: 2022-03-31
Data zatwierdzenia: 2022-06-17
Dorota Weber

Wacław Krankowski, Julian Pełka, Mirosław Łuniewski, Jerzy
Krauze, Tadeusz Maj, Elżbieta Ryczek, Dorota Weber

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-27

