
POLSKIE STACJE NARCIARSKIE I 
TURYSTYCZNE

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: POLSKIE STACJE NARCIARSKIE I TURYSTYCZNE
Siedziba: SIEMIANOWICE SLASKIE WALENTEGO FOJKISA 8, 41-103 SIEMIANOWICE 
SLASKIE,

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 7343365495
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000322993

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 
grudnia 2020 roku są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi 
zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
A. Zasady wyceny aktywów trwałych 

Wartości niematerialne i prawne 
Stowarzyszenie zalicza do wartości niematerialnych i prawnych prawa majątkowe o 
przewidywanym okresie ekonomicznej i użyteczności dłuższym niż jeden rok.
Umarzanie wartości niematerialnych i prawnych odbywa się metodą liniową od miesiąca 
następującego po miesiącu przyjęcia jej do używania w oparciu o stawki amortyzacyjne 
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r.  z 
późniejszymi zmianami.

Rzeczowe aktywa trwałe 
Stowarzyszenie zalicza do środków trwałych rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.
Umarzanie środków o wartości początkowej powyżej 10000 zł odbywa się metodą liniową  
od miesiąca następującego po miesiącu przyjęciu ich do używania w oparciu o stawki 
amortyzacyjne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 
15.02.1992  z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie zalicza do środków  trwałych składniki majątkowe o wartości powyżej 
3500zł, poniżej 10000 zł dokonując ich umorzenia jednorazowo w miesiącu otrzymania 
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lub zakupu.

B.  Zasady wyceny aktywów obrotowych

Należności : 
Stowarzyszenie wycenia należności krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty .

Środki pieniężne
Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w 
księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje doliczone 
lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne 
wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego wpływy i wypływy z rachunku walutowego są wyceniane 
według następujących zasad:
 w przypadku zrealizowanej sprzedaży lub zakupu waluty kursem faktycznie 
zastosowanym będzie kurs kupna lub sprzedaży użyty do tej transakcji,
 w sytuacji gdy nie dochodzi do nabycia lub sprzedaży waluty wycena wpływów na 
rachunek walutowy bankowy i wypływów z tego rachunku odbywa się poprzez 
zastosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji,
 kolejność wyceny rozchodu środków pieniężnych w walucie obcej na rachunkach 
walutowych i w kasach walutowych odbywa się według metody FIFO.

C. Zasady wyceny zobowiązań i rezerw

Zobowiązania:
Stowarzyszenie wycenia zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.

D. Rachunek zysków i strat 

Stowarzyszenie prezentuje w rachunku wyników przychody z działalności statutowej 
koszty realizacji zadań statutowych, koszty administracyjne związane z prowadzeniem 
stowarzyszenia, oraz przychody finansowe ze środków posiadanych na rachunku 
bankowym.

Ustalenia wyniku finansowego:
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w zakresie ustalonym zgodnie z zał. nr 
6 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowości z póź. zm..

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Stowarzyszenie sporządziło sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej dla jednostek 
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688). Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniach 
finansowych prezentowane są w złotych i groszach.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe 576,70

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 576,70

B. Aktywa obrotowe 223 774,32 155 970,19

I. Zapasy 18 000,00 6 100,00

II. Należności krótkoterminowe 48 456,39 67 341,16

III. Inwestycje krótkoterminowe 155 860,88 81 065,44

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 457,05 1 463,59

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 224 351,02 155 970,19
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 178 731,93 129 866,79

I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 129 866,79 147 817,54

IV. Zysk (strata) netto 48 865,14 -17 950,75

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 619,09 26 103,40

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 45 619,09 26 103,40

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 224 351,02 155 970,19
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 216 667,11 375 482,15

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

13 548,35 12 910,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

203 118,76 362 572,15

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 178 078,42 382 233,64

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 178 078,42 382 233,64

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 38 588,69 -6 751,49

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

38 588,69 -6 751,49

I. Pozostałe przychody operacyjne 13 890,34 12,29

J. Pozostałe koszty operacyjne 3 849,32 10 768,30

K. Przychody finansowe 1 975,35

L. Koszty finansowe 1 739,92 443,15

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 48 865,14 -17 950,65

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 48 865,14 -17 950,65
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

sprawozdanie_finansowe_zal_1_UoR_v._skrocona.pdf
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