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Pokaż e-sprawozdanie

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-06-19

KodSprawozdania:

kodSystemowy: SFJOPZ (1)

wersjaSchemy: 1-2

valueOf_: SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości:

Dane identyfikujące jednostkę:

Nazwa i siedziba:

NazwaFirmy: POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI

Siedziba:

Województwo: MAŁOPOLSKIE

Powiat: KRAKÓW

Gmina: M. KRAKÓW

Miejscowość: KRAKÓW

Adres:

Adres:

Kraj: PL

Województwo: MAŁOPOLSKIE

Powiat: KRAKÓW

Gmina: M. KRAKÓW

Nazwa ulicy: FERDINANDA FOCHA

Numer budynku: 40

Nazwa miejscowości: KRAKÓW

Kod pocztowy: 30-119
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Nazwa urzędu pocztowego: KRAKÓW

Identyfikator podatkowy NIP: 9562299368

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2019-01-01

DataDo: 2019-12-31

Założenie kontynuacji działalnności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana: True

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności: True

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),:

Księgi rachunkowe prowadzone sa zgodnie z Ustawą z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości z
uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w tej ustawie dla jednostek mikro. Przy wycenie poszczególnych
składników aktywów i pasywów Związek nie stosuje zasady ostrozności, tj. nie dokonuje odpisów aktualizujących
wartość składników aktywów oraz nie tworzy rezerw. Aktywa i pasywa nie mogą być wyceniane w wartości godziwej
i w skorygowanej cenie nabycia. Oznacza to, ze jednostka mikro będzie dokonywac wyceny aktywów tylko w
wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś
zobowiązań - w kwocie wymagającej zapłaty. Poszczególne składiki aktywów Związek wycenia w wartościach
historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, a zobowiązania - w
kwocie wymagającej zapłaty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyzszej niz
10.000,00 zł są amortyzowane metodą liniową. Natomiast składniki majątku o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł
odpisuje się jednorazowo w koszty.

ustalenia wyniku finansowego:

Ustalona w rachunku zysków i strat róznica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; róznica dodatnia
moze być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Uproszczone sprawozdanie finansowe obejmuje: a) informacje ogólne, b) bilans, c) informacje uzupełniające do
bilansu, d) rachunek zysków i strat.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości:

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 21 672,86 17 329,83
A. Aktywa trwałe 0,00 0,20

I. Wartości niematerialne i
prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,20
III. Należności
długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje
długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 21 672,86 17 329,63
I. Zapasy 0,00 0,00
II. Należności
krótkoterminowe 0,00 0,00
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III. Inwestycje
krótkoterminowe

0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe 20 662,38 16 250,12

Pozostałe aktywa obrotowe 1 010,48 1 079,51
C. Należne wpłaty na fundusz
statutowy 0,00 0,00

Pasywa razem 21 672,86 17 329,83
A. Fundusz własny 16 329,77 16 329,77

I. Fundusz statutowy 16 329,77 16 329,77
II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
III. Zysk (strata) z lat
ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania 5 343,09 1 000,06

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
II. Zobowiązania
długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania
krótkoterminowe 5 343,09 942,35

IV. Rozliczenia
międzyokresowe 0,00 0,00

Zobowiązania z tytułu
kredytów i pozyczek 0,00 57,71

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości:

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

A. Przychody z działalności
statutowej 591 955,50 643 553,36

I. Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej
działalności statutowej 591 955,50 643 553,36

B. Koszty działalności statutowej 614 626,07 666 544,64
I. Koszty nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Koszty odpłatnej działalności
pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności
statutowej 614 626,07 666 544,64

Amortyzacja 3 741,60 7 485,96
Zuzycie materiałów i energii 755,57 1 313,84
Wynagrodzenia, ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 15 418,28 5 492,70

Pozostałe koszty 594 710,62 652 252,14
C. Zysk (strata) z działalności
statutowej (A - B) -22 670,57 -22 991,28

D. Przychody z działalności
gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (D - E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00
H. Zysk (strata) z działalności -22 670,57 -22 991,28
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operacyjnej (C + F - G)
I. Pozostałe przychody operacyjne 92,25 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 22,20 0,00
K. Przychody finansowe 1 991,99 7 516,25
L. Koszty finansowe 53,85 775,09
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J +
K - L) -20 662,38 -16 250,12

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N) -20 662,38 -16 250,12

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości:

Informacja dodatkowa:

Opis: 1. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych
są ujawniane odrębnie: Polski Związek MUAYTHAI nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji, poręczeń lub
innych zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie. 2. Kwota 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: Związek nie udziela zadnych
zaliczek i kredytów członkom organów adminisrujących, zarządzających i nadzorujących. 3. O udziałach (akcjach)
własnych, w tym: a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, b) liczba i wartość
nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich
wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, c) w przypadku nabycia lub
zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości
nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują: Związek nie posiada udziałów (akcji) własnych.


