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Identyfikator podatkowy NIP
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ
Od (dzień - miesiąc - rok)

Za okres:

Data (dzień - miesiąc - rok)

Data sporządzenia:

X

Precyzja kwot:

złote

Do (dzień - miesiąc - rok)

01.01.2020

31.12.2020

27.04.2021

tysiące złotych

DANE JEDNOSTKI
DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna

Polski Związek Motorowy

DANE SIEDZIBY
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Mazowieckie

M.St. Warszawa

M.St. Warszawa

Warszawa

ADRES SIEDZIBY
Województwo

Powiat

Mazowieckie

Gmina

M.St. Warszawa

M.St. Warszawa

Ulica

Kazimierzowska

Nr domu

Nr lokalu
Katowice

Nr domu

Nr lokalu

66

Miejscowość

Kod pocztowy

Warszawa

02-518

Poczta

Warszawa

ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)
Kraj

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od:

. .

Data do:

. .

Data od:

01.01.2020

Data do:

31.12.2020

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Założenie kontynuacji działalności

X

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek
Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej)
wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1) Wartości niematerialne i prawne: wyceniono i wykazano w bilansie w wartości początkowej w cenie nabycia pomniejszone
o dotychczasowe umorzenia.
2) Środki trwałe, czyli rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartość początkowa środków trwałych
podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację,
rekonstrukcję). Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne
ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków
trwałych.
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Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące
pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają
pozostałe koszty operacyjne, a w odniesieniu do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają
odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu
aktualizującego nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
3) Środki trwałe w budowie: w pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy,
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o
przychody z tego tytułu.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności
wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.
Środki trwałe w budowie wyceniono i wykazano w bilansie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w zależności od sposobu
nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania.
4) Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych
aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w innych
jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej
o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Nieruchomości zaliczane do inwestycji wyceniane są według zasad stosowanych do środków trwałych.
Inwestycje w aktywa finansowe spółek, w których PZM posiada zaangażowanie w kapitale min 30% – wyceniane są według
metody praw własności; inwestycje w aktywa finansowe spółek pozostałych – według cen nabycia.
Zmieniono sposób prezentacji wyceny jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wykazując odrębnie przychody i
koszty wyceny posiadanych jednostek na dzień bilansowy oraz wycofanie tej wyceny.
5) Zapasy materiałów są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.
6) Środki pieniężne w walutach obcych: wyceniono i wykazano w bilansie po obowiązującym na dzień bilansowy kursie danej
waluty ustalonym przez NBP:
- dolar amerykański – kod waluty: 1 USD – kurs średni 3,7584
- euro - kod waluty: 1 EUR – kurs średni 4,6148
- funt szterling – kod waluty: 1 GBP – kurs średni 5,1327
- frank szwajcarski – kod waluty: 1 CHF – kurs średni 4,2641
- korona duńska – kod waluty: 1 DKK – kurs średni 0,6202
7)
Fundusze własne: wykazano bilansie w wartości nominalnej. Osiągnięty zysk lub poniesiona strata odnoszona jest
odpowiednio na zwiększenie bądź zmniejszenie funduszu podstawowego.
8) Należności: na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności
od rodzaju należności, której odpis dotyczył.
9) Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń
obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów jednostki. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z
warunkami umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą
wymiany na instrumenty finansowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych: wyceniono i wykazano w bilansie po kursie średnim NBP ustalonym dla danej
waluty na ten dzień przez NBP.
10) Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub
prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na świadczenia emerytalne i
podobne – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami
aktuarialnymi.
11) Zobowiązania warunkowe: za pozabilansowe zobowiązania warunkowe jednostka uznaje potencjalny przyszły obowiązek
wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
12) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne:
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości
świadczeń.
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do
oszacowania w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób
wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji działalności.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- wartość przyjętych nieodpłatnie - środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku.
Ustalenie wyniku finansowego
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PZM jako samorządne zrzeszenie w celach niezarobkowych realizuje cele określone statutem. W związku z powyższym,
sporządzając Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny), PZM zastosował wzór zawarty w załączniku nr 1 do Ustawy o
rachunkowości zmieniony w zakresie wykazanych w pozycji A i B odpowiednio przychodów działalności statutowej i koszty
działalności statutowej, w pozycji C wyniku na działalności statutowej, w pozycji D kosztów ogólnozakładowych, a w pozycji E
zysku na działalności statutowej. Powyższa zmiana podyktowana jest specyfiką działalności związku oraz rzetelnym i jasnym
przedstawieniem informacji istotnych dla oceny finansowej jednostki. Zmiana zapewnia odpowiednią prezentację wyników PZM
zgodnie z ich treścią ekonomiczną, jak również zapewnia ciągłość stosowanych zasad oraz porównywalność danych z latami
poprzednimi.
PZM prezentuje jako przychody działalności statutowej między innymi następujące pozycje:
- przychody ze sprzedaży licencji i homologacji;
- przychody z tytułu technicznej obsługi imprez;
- wpłaty z tytułu uczestnictwa w imprezach;
- przychody z tytułu reklamy;
- kary od zawodników i klubów;
- przychody z tytułu dzierżawy majątku;
- przychody z tytułu nawiązek;
- przychody z zysków spółek PZM, których udziały wyceniane są metodą praw własności;
PZM prezentuje jako koszty realizacji działalności statutowej następujące pozycje:
- koszty sportu wyczynowego;
- koszty sportu masowego;
- koszty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska;
- koszty informacji i promocji sportu motorowego;
- koszty pozostałej działalności statutowej;
- straty spółek PZM, których udziały wyceniane są metodą praw własności.
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: dotyczące Zarządu Głównego oraz 16 wchodzących w skład Polskiego
Związku Motorowego Zarządów Okręgowych.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z
dokumentacją, według przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami
uchwały Zarządu Głównego z dnia 28 maja 2019 roku, obowiązującą od dnia 01.01.2019 roku obejmującą:
1)
2)
3)
4)
5)

zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
system ochrony danych i ich zbiorów,
własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i warunków dopuszczonych
ustawą i z uwzględnieniem specyfikacji i warunków działania PZM oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Pozostałe

Jednostka nie spełnia kryteriów wskazanych w art.3 ust.1 pkt.37 Ustawy o Rachunkowości – nie jest zobowiązana do
sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym stanowi art.55 ust.1 tej ustawy.
PZM nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 43 Ustawy z dnia 29 września o Rachunkowości,
posiada natomiast, na dzień bilansowy, 100% udziałów w 13 Spółkach prawa handlowego, nad którymi sprawuje kontrolę w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 34 Ustawy z dnia 29 września o Rachunkowości. Spółki, nad którymi sprawuje kontrolę, są
wykazywane jako jednostki, w których PZM posiada zaangażowanie w kapitale.
Dla oddania specyfiki działalności Polskiego Związku Motorowego, dochody spółek PZM, które jednostka przeznacza na
działalność statutową, prezentowane są jako składowa pozycji A.2 Rachunku zysków i strat jako „Inne przychody określone
statutem”.
Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe nie
wystąpiły.Wszystkie zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a znane do dnia sporządzenia bilansu, zostały ujęte w
sprawozdaniu finansowym.
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KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU
9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
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INFORMACJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI
Informacja
Opis pozycji

wpływ covid-19 na działalność PZM

Treść pozycji

PZM, pomimo trwającej pandemii COVID-19 i jej negatywnego wpływu na imprezy sportowe, w dającej się przewidzieć przyszłości
będzie kontynuować swoją działalność a Zarząd Główny PZM uważa, iż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez PZM. Spadek przychodów działalności statutowej wykazany w części A rachunku zysków i strat w
roku 2020 w stosunku do roku 2019 był znaczący, w szczególności spowodowany brakiem organizacji imprez takich jak Speedway
Grand Prix na Stadionie Narodowym oraz Rajd Polski (brak sprzedaży biletów, wpłat od sponsorów itp). Brak organizacji imprez
sportowych spowodował spadek kosztów w 2020 r., które zostałyby poniesione w przypadku, gdyby imprezy te miały miejsce. Koszty
ogólnoadministracyjne i ogólnostatutowe zostały pokryte z przychodów z umów stałych takich jak wpływy z tytułu czynszów od
Spółek PZM. Pandemia w dużej mierze zablokowała możliwość organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności. Z
zachowaniem rygorów sanitarnych odbyła się niewielka ilość imprez.
Zarząd Główny PZM nie widzi zagrożenia stałych przychodów PZM a tym samym nie widzi zagrożenia w działalności PZM w roku 2021
i braku pokrycia kosztów ogólnostatutowych i ogólnoadministracyjnych a ewentualne straty planuje pokryć z wysokiego funduszu
statutowego PZM. Brak wpływów od sponsorów a zarazem i kosztów pokrytych z tych wpływów będzie wynikiem braku możliwości
organizacji imprez co nie stanowi zagrożenia funkcjonowania jednostki.
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BILANS - AKTYWA
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

113 183 614,07

112 357 979,42

81 720,51

52 754,11

81 720,51

52 754,11

II. Rzeczowe aktywa trwałe

5 648 993,08

6 870 687,48

1. Środki trwałe

4 762 776,06

4 713 917,12

220 501,86

329 747,66

3 507 736,76

3 596 290,26

c) urządzenia techniczne i maszyny

287 599,66

257 763,75

d) środki transportu

423 862,09

309 720,88

e) inne środki trwałe

323 075,69

220 394,57

2. Środki trwałe w budowie

886 217,02

2 156 770,36

107 452 900,48

105 434 537,83

61 962 955,10

62 496 810,49

45 489 945,38

42 937 727,34

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale

45 434 570,38

42 882 352,34

– udziały lub akcje

45 434 570,38

42 882 352,34

c) w pozostałych jednostkach

55 375,00

55 375,00

– udziały lub akcje

55 375,00

55 375,00

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

Przekształcone
dane
porównawcze

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe

– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe

– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
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BILANS - AKTYWA
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane
porównawcze

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

15 134 433,55

14 011 111,69

I. Zapasy

8 629,87

5 589,87

1. Materiały

7 637,87

4 597,87

992,00

992,00

709 891,94

2 030 124,34

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

5 655,58

1 462,35

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

5 655,58

1 462,35

– do 12 miesięcy

5 655,58

1 462,35

3. Należności od pozostałych jednostek

704 236,36

2 028 661,99

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

403 214,53

1 710 300,44

– do 12 miesięcy

403 214,53

1 710 300,44

1 880,94

317,69

299 140,89

318 043,86

III. Inwestycje krótkoterminowe

14 171 839,10

11 909 057,37

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

14 171 839,10

11 909 057,37

3 634 187,07

3 571 078,43

2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne

– powyżej 12 miesięcy
b) inne

– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
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BILANS - AKTYWA
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

3 634 187,07

3 571 078,43

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

10 537 652,03

8 337 978,94

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

10 348 731,70

8 170 072,75

188 920,33

167 906,19

244 072,64

66 340,11

128 318 047,62

126 369 091,11

– inne środki pieniężne

Przekształcone
dane
porównawcze

– inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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BILANS - PASYWA
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

115 908 351,49

115 194 131,49

90 811 464,35

89 314 462,73

11 971 328,45

12 569 298,21

12 411 338,69

12 411 338,69

714 220,00

899 031,86

12 409 696,13

11 174 959,62

3 273 719,86

1 643 793,00

1 170 099,61

1 016 675,06

– długoterminowa

839 803,91

787 559,78

– krótkoterminowa

330 295,70

229 115,28

2 103 620,25

627 117,94

2 103 620,25

627 117,94

1 551 608,48

974 466,88

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

36 668,46

89 453,29

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

36 668,46

83 453,29

– do 12 miesięcy

36 668,46

83 453,29

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

Przekształcone
dane
porównawcze

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Pozostałe rezerwy
– długoterminowa
– krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
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BILANS - PASYWA
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane
porównawcze

– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

6 000,00
1 487 299,64

863 380,85

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

251 865,50

373 514,78

– do 12 miesięcy

251 865,50

373 514,78

1 126 702,79

391 034,93

108 731,35

98 831,14

27 640,38

21 632,74

7 584 367,79

8 556 699,74

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

7 584 367,79

8 556 699,74

– długoterminowe

2 276 157,57

3 054 020,37

– krótkoterminowe

5 308 210,22

5 502 679,37

PASYWA RAZEM

128 318 047,62

126 369 091,11

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe

– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przychody działalności statutowej

27 742 262,16

37 191 545,82

Składki brutto określone statutem

388 207,50

526 187,50

26 772 043,18

34 891 062,79

582 011,48

1 774 295,53

26 751 975,38

37 580 166,94

7 178 659,54

16 471 007,01

876 584,88

1 143 823,71

6 288 983,41

6 977 685,65

Dofinansowania i darowizny

122 997,18

398 736,05

Koszty sfinansowane dotacją

582 011,48

1 774 295,53

11 702 738,89

10 814 618,99

Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny)

990 286,78

-388 621,12

Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)

556 993,12

481 492,47

Amortyzacja

75 516,51

63 049,78

Zużycie materiałów i energii

33 226,71

24 326,75

Usługi obce

53 823,15

61 577,41

Podatki i opłaty

20 419,50

16 931,03

Wynagrodzenia

284 521,41

242 928,43

Ubezpieczenia i inne świadczenia

52 595,79

43 135,45

Pozostałe koszty rodzajowe

36 890,05

29 543,62

433 293,66

-870 113,59

2 184 684,62

2 552 655,41

537 705,43

1 554 501,64

IV. Inne przychody operacyjne

1 646 979,19

998 153,77

H. Pozostałe koszty operacyjne

1 646 874,08

489 226,15

Inne przychody określone statutem
Dotacje i subwencje celowe
Koszty realizacji zadań statutowych
Sport wyczynowy i masowy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i informacja i promocja sportów motorowych
Koszty ogólne działalności statutowej

Koszty pozostałej działalności statutowej

Zysk (strata) na działalności ogólnoadministracyjnej

Przekształcone
dane
porównawcze

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
– od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
– jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane
porównawcze

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

1 646 874,08

489 226,15

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

971 104,20

1 193 315,67

J. Przychody finansowe

444 012,79

363 139,31

2 305,66

4 830,18

421 376,55

358 267,91

20 330,58

41,22

359 545,99

321 119,12

1 278,08

1 914,75

358 267,91

296 655,38

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne
K. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)
Podatek dochodowy

22 548,99
1 055 571,00

1 235 335,86

341 351,00

336 304,00

714 220,00

899 031,86

M. Podatek dochodowy
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Opis pozycji

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

115 194 131,49

114 295 099,63

115 194 131,49

114 295 099,63

89 314 462,73

90 893 970,10

1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

1 497 001,62

-1 579 507,37

a) zwiększenie (z tytułu)

1 497 001,62

263 725,19

Przekształcone
dane
porównawcze

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

przeznaczenie zysku bilansowego z roku poprzedniego na działalność statutową

899 031,86

sprzedaż środka trwałego - przeniesienie na fundusz podstawowy funduszu z
aktualizacji wyceny

41 686,90

256 077,95

likwidacja środka trwałego - przeniesienie na fundusz podstawowy funduszu z
aktualizacji wyceny

556 282,86

7 647,24

– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)

1 843 232,56

– umorzenia udziałów (akcji)
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

90 811 464,35

89 314 462,73

12 569 298,21

12 833 023,40

-597 969,76

-263 725,19

597 969,76

263 725,19

sprzedaż środka trwałego - przeniesienie na fundusz podstawowy funduszu z
aktualizacji wyceny

41 686,90

256 077,95

likwidacja środka trwałego - przenisienie na fundusz podstawowy funduszu z
aktualizacji wyceny

556 282,86

7 647,24

11 971 328,45

12 569 298,21

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

13 310 370,55

10 568 106,13

1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

13 310 370,55

12 411 338,69

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia środków trwałych
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane
porównawcze

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
korekta przychodów przyszłych okresów z tyt PWUG
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

13 310 370,55

12 411 338,69

a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)

899 031,86

podział wyniku za rok 2019 - przekazanie na fundusz statutowy

899 031,86

3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

12 411 338,69

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

12 411 338,69
1 843 232,56

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

1 843 232,56

a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)

1 843 232,56

pokrycie straty funduszem statutowym

1 843 232,56

6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

12 411 338,69

12 411 338,69

6. Wynik netto

714 220,00

899 031,86

a) zysk netto

714 220,00

899 031,86

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

115 908 351,49

115 194 131,49

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

115 908 351,49

115 194 131,49

b) strata netto
c) odpisy z zysku
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane
porównawcze

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

714 220,00

899 031,86

II. Korekty razem

1 910 041,68

-265 157,50

1. Amortyzacja

4 401 474,62

4 283 890,76

-17 377,31

-12 237,71

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-4 310 546,58

-3 139 744,41

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-537 705,43

-1 554 501,64

1 629 926,86

295 223,83

-3 040,00

-658,42

1 320 232,40

-102 987,47

577 141,60

-76 272,89

-1 150 064,48

42 130,45

2 624 261,68

633 874,36

2 971 776,45

3 884 833,77

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

1 276 556,55

1 001 692,62

3. Z aktywów finansowych, w tym:

1 166 000,00

2 225 000,00

1 166 000,00

2 225 000,00

1 166 000,00

2 225 000,00

529 219,90

658 141,15

II. Wydatki

3 396 365,04

2 162 131,71

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

3 396 365,04

2 162 131,71

-424 588,59

1 722 702,06

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane
porównawcze

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

2 199 673,09

2 356 576,42

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

2 199 673,09

2 356 576,42

8 337 978,94

5 981 402,52

10 537 652,03

8 337 978,94

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania

5 507,47
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INFORMACJE DODATKOWE
Opis załącznika

Informacja dodatkowa do bilansu PZM za 2020

Nazwa pliku

PZM_informacja_dodatkowa_202
0.pdf
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO
Opis pozycji

Kwota łączna
Rok bieżący:

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

1 055 571,00
Rok poprzedni:

Opis pozycji

Kwota łączna

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Opis pozycji

6 236 674,18

ust:

1

pkt:

4

lit:

Z zysków kapitał.

1 005 817,52

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

703 052,92

ust:

4

pkt:

14

lit:

703 052,92

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

33 091,10

ust:

-

pkt:

-

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS (WUP i ZUS) - art 31zx
ustawy o covid

Z zysków kapitał.

ust:

-

pkt:

-

lit:

330 391,22

330 391,22

-

Opis pozycji

Kwota łączna

rozwiązanie rezerw i zmniejszenie odpisów aktualizujących

Z zysków kapitał.

766 170,55

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

12

ust:

1

pkt:

5a

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

korekta - wycena udziałów za pomocą metody praw własności

Z zysków kapitał.

3 081 437,94

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

12

Z innych źródeł

Rok bieżący:

3 081 437,94

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

766 170,55

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

31zx

33 091,10

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

rożnice kursowe z wyceny walut na dzień bilansowy

15a

Z innych źródeł

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

art:

316 712,93

Rok bieżący:

przychody z tytułu otrzymanego PWUG

12

Z innych źródeł

-

Opis pozycji

art:

5 230 856,66

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

17

1 005 817,52

Rok bieżący:

1 322 530,45

art:

Z innych źródeł

Rok poprzedni:

Kwota łączna

dochody zwolnione z CIT przeznaczone na działalność statutową

Z zysków kapitał.

Rok bieżący:

ust:

1

pkt:

1

lit:

-

Opis pozycji

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Opis pozycji

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:

Kwota łączna
Rok bieżący:

Rok poprzedni:
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO
Opis pozycji

Kwota łączna

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Opis pozycji

5 181 103,18

ust:

1

pkt:

2

lit:

Kwota łączna

wydatki niestatutowe NKUP wydatkowane z dochodu na cele statutowe,
nieodlegające zwolnieniu z art 17 ust 1 pkt 4

ust:

1a

pkt:

2

lit:

3 649,71

Z zysków kapitał.

208 742,25

Kwota łączna

wydatki statutowe ale niepodlegające zwolnieniu z art 17 ust 1 pkt 4

208 742,25

Z zysków kapitał.

227 801,75

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:
ust:

1a

pkt:

2

lit:

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

582 011,48

582 011,48

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

58

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

15 713,79

15 713,79

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

15a

ust:

-

pkt:

-

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

20 485,78

20 485,78

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

17

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

1 561 078,70

1 561 078,70

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

27

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

231 693,84

ust:

1

pkt:

26a

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa - cele statutowe

16

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Rok bieżący:

86 952,85

86 952,85

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:
art:

231 693,84

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

Z innych źródeł

Rok bieżący:

odpisy aktualizujące

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

rezerwy na świadczenia pracownicze i inne

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

koszty egzekucyjne

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

różnice kursowe z wyceny walut na dzień bilansowy

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

koszty sfinansowane z dotacji z budżetu państwa

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

227 801,75

17

Z innych źródeł

Rok bieżący:

-

Opis pozycji

art:

Z innych źródeł

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

17

Z zysków kapitał.

-

Opis pozycji

art:

5 177 453,47

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

15

3 649,71

Rok bieżący:

3 649,71

art:

Z innych źródeł

Rok poprzedni:

Kwota łączna

koszty pośrednie NKUP przypisane do przychodów kapitałowych

Z zysków kapitał.

Rok bieżący:

ust:

1

pkt:

37

lit:

-
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO
Opis pozycji

Kwota łączna

wydatki związane z użytkowaniem samochodow użyczonych do celów
statutowych

16

ust:

1

pkt:

51

lit:

56 788,32

56 788,32

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

3 226,65

3 226,65

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

-

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

10 504,81

10 504,81

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

28

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

7 432,89

7 432,89

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

49

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

682 401,59

682 401,59

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16c

ust:

-

pkt:

1

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

Z zysków kapitał.

20 913,00

20 913,00

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

4

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

amortyzacja środków trwałych statutowych (niesłużących działalności gosp)

Z zysków kapitał.

625 006,56

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16a

ust:

1

pkt:

-

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

przekazane darowizny i dofinansowania na cele statutowe

Z zysków kapitał.

478 176,00

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

ust:

1

pkt:

14

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS (WUP i ZUS)

Z zysków kapitał.

ust:

1

pkt:

57a

lit:

-

Opis pozycji

Kwota łączna

wydatki na rzecz osób wchodzacych w skład komisji rewizyjnej i walnego
zgromadzenia delegatów

16

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Rok bieżący:

28 131,99

28 131,99

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:
art:

330 391,22

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:

16

Z innych źródeł

Rok bieżący:

330 391,22

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

478 176,00

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

625 006,56

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

amortyzacja samochodów NKUP

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

amortyzacja PWUG

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

ubezpieczenie samochodów NKUP

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

koszty reprezentacji

art:

Z innych źródeł

Rok bieżący:

inne koszty NKUP

art:

Z innych źródeł

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:
art:

Z zysków kapitał.

Rok bieżący:

ust:

1

pkt:

38a

lit:

-
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO
Opis pozycji

Kwota łączna

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w
tym:

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Z zysków kapitał.

Z innych źródeł

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Opis pozycji

Kwota łączna

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych, w tym:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Opis pozycji

Kwota łączna
Rok bieżący:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

Rok poprzedni:

Opis pozycji

Kwota łączna
Rok bieżący:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

975 288 696,29

975 288 696,29

Rok poprzedni:

Opis pozycji

Kwota łączna

podstawa opodatkowania dochodu od przychodów ze środka trwałego będącego
budynkiem zg z art 24b

24b

Z innych źródeł

975 288 696,29

975 288 696,29

Rok poprzedni:

Podstawa prawna:
art:

Z zysków kapitał.

Rok bieżący:

ust:

-

pkt:

-

lit:

Opis pozycji

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Kwota łączna
Rok bieżący:
975 288 696,29
Rok poprzedni:

Opis pozycji

K. Podatek dochodowy

Kwota łączna
Rok bieżący:

341 351,00
Rok poprzedni:
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