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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO (dalej również, „Jednostka”) 
został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000058367 w dniu 23-01-2002.  

Związkowi nadano numer statystyczny REGON 000866596. Siedziba Związku mieści się w 
Warszawie, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa. 

Związek nie jest zarejestrowany jako organizacja pożytku publicznego. 

Organem sprawującym nadzór nad jednostką jest Minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu. 

 

Wykaz głównych celów działania Związku:  

a) rozwój i popularyzacja sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu, 

b) organizowanie zawodów oraz imprez w zakresie sportu motorowodnego, narciarstwa 

wodnego i wakeboardu, 

c) organizowanie szkoleń, przeprowadzanie egzaminów oraz nadawanie stopni i licencji 

uprawniających do sportowego, lub rekreacyjnego uprawiania motorowodniactwa, narciarstwa 

wodnego i wakeboardu w tym także licencji sędziowskich i instruktorskich, oraz nadawanie 

uprawnień inspektorów nadzoru technicznego i rzeczoznawcy, 

d) prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie rozbudzania zainteresowań problemami 

gospodarki wodnej, śródlądowej i morskiej. 

e) upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i czynne wspieranie działań, 

podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje 

społeczne, 

f) wspieranie działalności okręgowych związków oraz klubów motorowodnych, narciarstwa 

wodnego i wakeboardu. 

 

Związek został utworzony na czas nieoznaczony. 

Do reprezentowania związku upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, w tym 

prezesa lub sekretarza generalnego 

Wykaz czlonków reprezentujących związek na dzień bilansowy: 
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KASPRZAK ZDZISŁAW SKARBNIK 

SZABELEWSKI PAWEŁ SEKRETARZ GENERALNY 

MARCINKOWSKI ANDRZEJ WICEPREZES DS. ŚRÓDLĄDOWYCH 

NAORNIAKOWSKI TOMASZ CZŁONEK ZARZĄDU 

JANIK ALEKSANDRA CZŁONEK ZARZĄDU 

JASIK ZENON WICEPREZES DS. MORSKICH 

HABER FRANCISZEK PREZES 

PRĄDZYŃSKI ANDRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU 

MISZTAK PIOTR CZŁONEK ZARZĄDU 

JERUĆ WIESŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 

WENCEL TOMASZ WICEPREZES DS. SPORTU MOTOROWODNEGO 

KOŹLICKA ANITA CZŁONEK ZARZĄDU 

KURNIK MACIEJ WICEPREZES DS. NARCIARSTWA WODNEGO 

OLEJNIK DARIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 

ŁOJEK MAREK CZŁONEK ZARZĄDU 

DYJAS GRZEGORZ CZŁONEK ZARZĄDU 

 

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Sprawozdanie finansowe Związku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Związek w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, 
czyli po 31 grudnia 2021 roku.  
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II. 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 

 

1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 217, z późniejszymi zmianami – 
dalej „UoR”)  
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.  
Rachunek zysków i strat Związek sporządził w wariancie dla organizacji pozarządowych, zgodnie  
z załącznikiem nr 6 UoR.  

Związek odstąpił od rozpoznania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego oraz od 
sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.  

1.2. Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 
spowodują one wpływ do Związku korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio 
powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje 
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i 
prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane 
liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  
Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 
10 000,00 złotych, ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych, i następnie jednorazowo 
amortyzowane w miesiącu przekazania ich do użytkowania.  
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i 
okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych 
przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.  
Na dzień bilansowy Związek każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów 
nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny 
sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
operacyjnych.  
Na podstawie art. 3 ust 6 ustawy o rachunkowości Związek dokonuje kwalifikacji umów, o 
których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, według zasad określonych w przepisach podatkowych. 

1.3. Środki trwałe  

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, 
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
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Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów Wynik przeszacowania 
odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaż lub likwidacji środka trwałego kwota 
pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. W okresie 
działania Związku nie miało miejsca żadne przeszacowanie. 
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w 
którym zostały poniesione. Jeżeli jednak możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały 
zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka 
trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość 
początkową środka trwałego.  
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: 
ekonomicznej użyteczności lub prawa używania.  
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 10 000,00 złotych, 
ujmowane są w ewidencji środków trwałych a następnie jednorazowo amortyzowane w 
miesiącu przekazania do użytkowania.  
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i 
okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych 
przynoszonych przez ten środek trwały.  
Na dzień bilansowy Związek każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów 
nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny 
sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
operacyjnych.  
Na podstawie art. 3 ust 6 ustawy o rachunkowości Związek dokonuje kwalifikacji umów, o 
których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, według zasad określonych w przepisach podatkowych. 

1.4. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych i inne inwestycje długoterminowe  

Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych oraz w jednostkach stowarzyszonych i inne 
inwestycje długoterminowe są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.  
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych jest szacowana na każdy 
dzień bilansowy.  
Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu 
stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, 
gdy wartość bilansowa przekracza wartość przewidywanych korzyści ekonomicznych, obniża się 
ja do ceny sprzedaży netto. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wartości 
kwoty, o która podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – jeżeli kwota 
różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona – zmniejsza ten kapitał (fundusz). W 
pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów 
finansowych. Wzrost danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej 
wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako 
przychody finansowe.  
Jednostka nie stosuje przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie 
ujawniania i sposobu instrumentów finansowych na podstawie postanowień art. 28b UoR. 
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1.5. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów 
pieniężnych)  

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów pieniężnych, 
wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich 
jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – w wartości 
godziwej.  
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen 
(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.  
Jednostka nie stosuje przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie 
ujawniania i sposobu instrumentów finansowych na podstawie postanowień art. 28b UoR. 

1.6. Należności krótko – i długoterminowe  

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.  
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis 
aktualizujący.  
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość.  
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych  

1.7. Transakcje w walucie obcej  

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji.  
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są 
odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych 
przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.  
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych nie wystąpiły. 

1.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków 
niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - 
odpowiednio po kursie:  
▪ faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,  
▪ średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten 
dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne  
zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz 
zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.  
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Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego 
kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień 

1.9. Rozliczenia międzyokresowe  

Związek dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w 
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.  
Związek dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu przyznanych dotacji. 
Otrzymane środki pieniężne z tytułu dotacji ujmowane są na kontach rozliczeń 
międzyokresowych do dnia poniesienia wydatku kwalifikowanego.  

1.10. Rezerwy  

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Związku ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że 
wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 
ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

1.11. Leasing  

Nie dotyczy 
 
1.12. Fundusz Statutowy  

Fundusz statutowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Związku i może być 
powiększony zgodnie z podjętymi uchwałami o przeznaczeniu zysku / pokryciu straty, lub w inny 
sposób, przywidziany statutem.  

1.13. Zobowiązania, kredyty bankowe i pożyczki  

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.  

1.14. Koszty finansowania zewnętrznego  

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystawania, montażu lub ulepszenia 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, 
przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli 
zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.  

1.15. Podatek dochodowy 

Jednostka korzysta ze zwolnienia przywidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, w części 
przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.  

Jednostka stosuje uproszczenie przewidziane w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości i 
odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

1.16. Trwała utrata wartości aktywów  

Na każdy dzień bilansowy Związek ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź, grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Związek ustala 
szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 
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aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do 
odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku 
zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów 
to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na 
rachunek zysków i strat bieżącego okresu. 

1.17. Uznawanie przychodów  

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Związek uzyskał 
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.  

Dotacje i subwencje  

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki 
związane z uzyskaniem dotacji.  

Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i 
systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z 
kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka 
trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres 
amortyzacji środka trwałego.  

1.18. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS  

Związek na dzień bilansowy nie tworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

1.19. Fundusze własne 

Fundusz statutowy ujmowany jest w wysokości określonej w statucie Związku.  

Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako pozostałe fundusze.  

Wynik finansowy zgodnie ze statutem Związku może być podzielony na:  

- cele statutowe;  

- pozostałe fundusze  
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1.20 Przychody, koszty i wynik finansowy 

Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których 
dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.  

Związek sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o 
rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz 

jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.  

Przychody i zyski  

Za przychody i zyski Związek uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań.  

Koszty i straty  

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw.  

Wynik finansowy  

Na wynik finansowy netto składają się:  

 
- wynik działalności statutowej,  

- wynik z działalności gospodarczej,  

- wynik z działalności operacyjnej, 

- wynik brutto,  

- wynik netto.  
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III. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. 

 

Wartość na 

dzień 31-12-

2021

5 213 938,40

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 271 944,40

III. Należności długoterminowe 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 4 941 994,00

V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
0,00

2 800 363,64

I. Zapasy 0,00

II. Należności krótkoterminowe 12 258,94

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 785 686,66

0,00

8 014 302,04

7 170 679,85

C. Należne wpłaty na fundusz 

statutowy
0,00

Aktywa razem 7 170 679,85

.................................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.............................................................................................

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką 

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na 

podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2 418,04 9 688,36

Pasywa razem 8 014 302,04

5 767 770,07 IV. Rozliczenia międzyokresowe 206 871,70 376 213,19

11 281,30 III. Zobowiązania krótkoterminowe 214 033,37 239 605,23

98 117,87

0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
524 736,35 713 936,29

B. Aktywa obrotowe 5 788 739,73 I. Rezerwy na zobowiązania 103 831,28

940 000,00 IV. Zysk (strata) netto 1 032 822,13 1 265 564,22

9 181,56 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

432 758,56 II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

0,00 I. Fundusz statutowy 6 456 743,56 5 191 179,34

A. Aktywa trwałe 1 381 940,12 A. Fundusz własny 7 489 565,69 6 456 743,56

Nazwa

Wartość na 

dzień 31-12-

2020

Nazwa

Wartość na 

dzień 31-12-

2021

Wartość na 

dzień 31-12-

2020
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IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

 

Wartość za okres 01-

01-2021 - 31-12-2021

7 002 828,21

0,00

0,00

7 002 828,21

4 515 499,68

0,00

0,00

4 515 499,68

2 487 328,53

0,00

0,00

0,00

1 681 187,47

806 141,06

220 514,07

31 334,32

46 184,37

8 683,05

1 032 822,13

0,00

1 032 822,13

N. Podatek dochodowy 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 1 265 564,22

.......................................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.......................................................................................................

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką 

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na 

podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

K. Przychody finansowe 1 567,15

L. Koszty finansowe 5 183,51

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 1 265 564,22

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 1 099 513,69

I. Pozostałe przychody operacyjne 187 162,58

J. Pozostałe koszty operacyjne 17 495,69

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00

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

G. Koszty ogólnego zarządu 1 371 873,93

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 4 718 956,60

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 2 471 387,62

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00

B. Koszty działalności statutowej 4 718 956,60

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 7 190 344,22

Nazwa
Wartość za okres 01-

01-2020 - 31-12-2020

A. Przychody z działalności statutowej 7 190 344,22

 



WIZUALIZACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I 
NARCIARSTWA WODNEGO ZA ROK 2021 

______________________________________________________________________________ 

str. 12   

V. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

Nota 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 

Związek nie posiada zobowiązań kwalifikowanych jako zobowiązania finansowe (w tym z tytułu 
dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych) 

 

Nota 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; 

Związek nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorujących oraz nie zaciągał zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 

rodzaju. 

 

Nota 3.1 

Uzupełniające dane o aktywach: 
Zakres zmian wartości środków trwałych oraz WNiP 

Środki Trwałe 

Lp. Wyszczególnienie 
Wyposażenie 

biura 

Sprzęt 
narciarzy 
wodnych 

Sprzęt 
Motorowodny 

Razem 

1. 
Wartość brutto na początek 
okresu 

123 370,55 2 192 317,19 192 099,85 2 507 787,59 

a) Zwiększenia, w tym: 6 004,86 13 776,00 0,00 19 780,86 
 –  nabycie 6 004,86 13 776,00 0,00 19 780,86 
 –  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 
 –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Zmniejszenia, w tym: 6 481,31 69 454,63 0,00 75 935,94 
 –  likwidacja 6 481,31 69 454,63 0,00 75 935,94 
 –  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 
 –  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 
 –  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 
 –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 122 894,10 2 136 638,56 192 099,85 2 451 632,51 

3. Umorzenie na początek okresu 87 197,34 1 841 127,59 146 704,10 2 075 029,03 

a) Zwiększenia 12 351,08 164 887,27 17 933,28 195 171,63 

b) Zmniejszenia, w tym: 6 481,31 84 031,24 0,00 90 512,55 
 –  likwidacja 6 481,31 57 250,46 0,00 63 731,77 
 –  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 –  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 
 –  inne 0,00 26 780,78 0,00 26 780,78 

4. Umorzenie na koniec okresu 93 067,11 1 921 983,62 164 637,38 2 179 688,11 

5. 
Wartość netto na początek 
okresu 

36 173,21 351 189,60 45 395,75 432 758,56 

6. Wartość netto na koniec okresu 29 826,99 214 654,94 27 462,47 271 944,40 

7. 
Stopień zużycia od wartości 
początkowej (%) 

76% 90% 86% 89% 

Wartości Niematerialne i Prawne 

Pozycja w całości umorzona 

 

Nota 3.2 

Uzupełniające dane o aktywach: Aktywa długoterminowe 

Pozycja bilansu Kwota Opis 

A.III Należności długoterminowe Pozycja nie występuje 

A.IV Inwestycje długoterminowe 4 941 994,00 

Wartość 940 udziałów w spółce SPEED ON 
WATER sp. z o.o. (NIP: 1132857778) 

4 001 994,00 – Wartość nabytych obligacji 
Państwowych w kwocie nabycia 

A. V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

Pozycja nie występuje 

 

Nota 3.3 

Uzupełniające dane o aktywach: Aktywa obrotowe 

Pozycja bilansu Kwota Opis 

B.I Zapasy Pozycja nie występuje 

B.II Należności 
krótkoterminowe 

12 258,94 

414,38 - Należności wobec pracowników i zawodników z tyt. 
rozliczeń delegacji, wyjazdów oraz zaliczek 

2 663,00 - Inne należności z tyt. dostaw usług (w tym należne 
nadpłaty do zwrotu) 

9 181,56 - Kaucje należne do zwrotu z tyt. najmu 

B.III Inwestycje 
krótkoterminowe 

2 785 686,66 

511,72 - wysokość środków gotówkowych w kasie związku 

2 744 124,35 - wysokość środków na rachunkach bankowych 
związku 

41 050,59 - wartość naliczonych odsetek od wartości 
nabytych obligacji Państwowych 

B.IV 
Krótkoterminowe 

rozliczenia 
międzyokresowe 

2 418,04 

2 018,30 - RMK z tyt. polis ubezpieczeniowych 

177,12 - RMK z tyt. zaliczek komorniczych 

222,62 - pozostałe RMK 

 

Nota 4.1 

Uzupełniające dane o pasywach: Fundusze własne 
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Pozycja bilansu Kwota Opis 

A.I Fundusz statutowy 6 456 743,56 
Fundusz statutowy tworzony jest zgodnie z uchwałami 

związku, z zysków uzyskanych w poprzednich latach 
obrotowych 

A.II Pozostałe fundusze Pozycja nie występuje 

A. III Zysk (strata) z lat 
ubiegłych 

Pozycja nie występuje 

A. IV Zysk (strata) netto 1 032 822,13 Wysokość zysku za 2021 rok obrotowy 

 

Nota 4.2 

Uzupełniające dane o pasywach: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

Pozycja bilansu Kwota Opis 

B.I Rezerwy na 
zobowiązania 

103 831,28 

73 603,84 - Rezerwa z tyt. nagród 

18 542,44 - Rezerwa z tyt. świadczeń emerytalnych 

11 685,00 - Rezerwa z tyt. badania sprawozdania 

B.II Zobowiązania 
długoterminowe 

Pozycja nie występuje 

B.III Zobowiązania 
krótkoterminowe 

214 033,37 

94 508,02 - Zobowiązania bieżące z tyt. podatków i świadczeń 
socjalnych 

65 734,74 - Zobowiązania do 12 mc z tyt. nabytych usług 

26 505,01 - Zobowiązania wobec pracowników oraz 
zawodników z tyt. rozliczenia się z bieżących zaliczek, delegacji, 

i innych świadczeń 

27 285,60 - wysokość zobowiązania z tyt. kaucji 

B.IV Rozliczenia 
międzyokresowe 

206 871,70 
Kwota rozliczenia dotacji otrzymanej z tyt. nabycia środków 

trwałych 

 

Nota 5.1 

 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; 

Przychody z tyt. otrzymanych dotacji 

Nazwa dotacji Tytuł 
Kwota 

otrzymanej 
dotacji 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu-

2021.0121/0100/UDOT/DS/02/KK/1 
"Lato z motorowodniakami" 30 000,00 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu-
2021.0331/0100/UDot/33/DSW/1 

"Program wspierania sportów nieolimpijskich 
poprzez dofinansowania przygotowania i udziału 

zawodników we współzawodnictwie 
międzynarodowym" 

1 100 000,00 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu-

2021.0478/0100/UDot/33/DSW/1 

"Mistrzostwa Europy w klasie OSY400 i Formuły 
125 w Rogoźnie" 

35 000,00 
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Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu-

2021.0419/0100/UDot/33/DSW/1 
"Mistrzostwa Europy w klasie GT30 w Trzciance" 35 000,00 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu-

2021.0407/0100/UDot/33/DSW/1 

"Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wodnym za 
wyciągiem w kategorii Open w Sosnowcu" 

35 000,00 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu-

2021.0362/0100/UDot/33/DSW/1 

"Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych w 
Augustowie" 

35 000,00 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu-

2021.0324/0100/UDot/33/DSW/1 
"Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych w Ełku" 35 000,00 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu-

2021.0317/0100/UDot/33/DSW/1 

"Mistrzostwa Europy Formuły 250 i Formuły 500 w 
Chodzieży" 

35 000,00 

SUMA  1 340 000,00 

 

Nota 5.2 

 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; 

Przychody z tyt. działalności operacyjnej statutowej 

TYTUŁ KWOTA 

OPŁATA ZA WYSYŁKĘ LICENCJI 1 577,23 

PATENTY, EGZAMINY 5 423 315,17 

REJESTRACJE STATKÓW 173 563,84 

SKŁADKI INSTRUKTORSKIE 4 500,00 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 62 920,00 

WYREJESTROWANIE STATKÓW 170,00 

POZOSTAŁE WPŁATY - PRZYCHÓD 10 557,97 

SUMA 5 676 604,21 

 

Nota 6.1 

informacje o strukturze poniesionych kosztów 

Tytuł Kwota 

Koszty z tyt. rozliczenia dotacji "Lato z motorowodniakami" 30 000,00 

Dopłaty z tyt. rozliczenia dotacji "Lato z motorowodniakami" 5 000,00 

Koszty z tyt. rozliczenia dotacji "Program wspierania sportów nieolimpijskich" 1 086 244,00 

Koszt amortyzacji sprzętu nabytego w ramach dotacji Ministerstwa Sportu 167 387,52 

Dopłaty z tyt. rozliczenia dotacji "Program wspierania sportów nieolimpijskich" 60 000,00 

Koszty z tyt. rozliczenia dotacji zgodnie z umowami DSW 210 000,00 

Dopłaty z tyt. rozliczenia dotacji zgodnie z umowami DSW 108 000,00 

Koszty działalności statutowej 2 792 318,25 

Koszty statutowe biura 1 681 824,70 

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 21 976,63 

SUMA 6 196 687,15 
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Nota 6.2  

Szczegóły rozliczenia kosztów dotacji "Lato z motorowodniakami" 
wraz z dopłatami 

Część 
dotowana 

Dopłata z 
środków 
własnych 

MSIT-SPORT WSZYSTKICH DZIECI-Przyjezierze 26-06-2021 / 27-06-2021 11 700,00 1 200,00 

MSIT-SPORT WSZYSTKICH DZIECI-Łuszczewo 02-07-2021 / 03-07-2021 10 100,00 1 800,00 

MSIT-SPORT WSZYSTKICH DZIECI-Jeleniewo 23-06-2021 / 24-06-2021 8 200,00 2 000,00 

SUMA 30 000,00 5 000,00 

 

Nota 6.3  

Szczegóły rozliczenia kosztów dotacji DSW (Departament Sportu 
Wyczynowego) wraz z dopłatami 

Część 
dotowana 

Dopłata z 
środków 
własnych 

MINISTERSTWO SPORTU-UMOWA DSW 
(departament sportu wyczynowego)-UMOWA 

2021/0317/0100/UDot/DSW 

"Mistrzostwa Europy 
Formuły 250 i Formuły 

500 w Chodzieży" 
35 000,00 18 000,00 

MINISTERSTWO SPORTU-UMOWA DSW 
(departament sportu wyczynowego)-UMOWA 

2021/0324/0100/UDot/DSW 

"Mistrzostwa Europy 
Skuterów Wodnych w 

Ełku" 
35 000,00 18 000,00 

MINISTERSTWO SPORTU-UMOWA DSW 
(departament sportu wyczynowego)-UMOWA 

2021/0362/0100/UDot/DSW 

"Mistrzostwa Świata 
Łodzi 

Wytrzymałościowych w 
Augustowie" 

35 000,00 18 000,00 

MINISTERSTWO SPORTU-UMOWA DSW 
(departament sportu wyczynowego)-UMOWA 

2021/0419/0100/UDot/DSW 

"Mistrzostwa Europy w 
klasie GT30 w 

Trzciance" 
35 000,00 18 000,00 

MINISTERSTWO SPORTU-UMOWA DSW 
(departament sportu wyczynowego)-UMOWA 

2021/0407/0100/UDot/DSW 

"Mistrzostwa Świata w 
Narciarstwie Wodnym 

za wyciągiem w 
kategorii Open w 

Sosnowcu" 

35 000,00 18 000,00 

MINISTERSTWO SPORTU-UMOWA DSW 
(departament sportu wyczynowego)-UMOWA 

2021/0478/0100/UDot/DSW 

"Mistrzostwa Europy w 
klasie OSY400 i Formuły 

125 w Rogoźnie" 
35 000,00 18 000,00 

SUMA   210 000,00 108 000,00 
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Nota 6.4 

Szczegóły rozliczenia kosztów dotacji "Program wspierania sportów nieolimpijskich" wraz z 
dopłatami 

ZAGRUPOWANIA I KONSULTACJE KRAJOWE 174 750,00 

ZGRUPOWANIA I KONSULTACJE ZAGRANICZNE 187 500,00 

ZAWODY KRAJOWE 121 000,00 

ZAWODY ZAGRANICZNE 4 400,00 

ZAWODY MISTRZOWSKIE (ME i MŚ) 193 260,00 

STYPENDIA SPORTOWE 13 570,00 

DOSZKALANIE KADRY SZKOLENIOWEJ 28 500,00 

ZAKUP I OBSŁUGA SPRZĘTU SPORTOWEGO, SPECJALISTYCZNEGO 219 244,00 

SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 28 000,00 

UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW 10 000,00 

KOSZTY POŚREDNIE NIEZBĘDNE DO OBSŁUG ZADANIA 106 000,00 

Koszt amortyzacji sprzętu nabytego w ramach dotacji Ministerstwa Sportu 140 606,74 

DOPŁATY DO ZAKUPU SPRZĘTU SPORTOWEGO (Środki Własne) 60 000,00 

SUMA 1 286 830,74 

 

 

Nota 6.5 

Szczegóły rozliczenia kosztów statutowych, niedotacyjnych 

Tytuł Kwota 

KOMISJA INSPEKT. TECH. RZECZ. 91 509,76 

KOMISJA MORSKA 4 879,00 

KOMISJA NW I WAKEBOARDU 4 461,27 

KOMISJA REWIZYJNA 15 229,00 

KOMISJA SPORTU MOT. I SKUTERÓW 3 261,25 

KOMISJA SZKOLENIOWA 1 844 556,61 

KONGRESY, SPOTKANIA M/N, INNE 5 507,06 

KOSZTY PREZYDIUM, ZARZĄDU 89 492,86 

MOTOROWODNIACY - IMPREZY SPORT 24 095,79 

MOTOROWODNIACY - SPRZĘT, NAPRAWY 38 375,93 

NAGRODY DLA KLUBÓW-SPRZĘT SPORTOWY 8 000,00 

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW, DZIAŁ 180 773,10 

NARCIARZE WODNI - IMPREZY SPORT. 44 256,69 

NARCIARZE WODNI - SPRZĘT, NAPRAWY 17 735,57 

RZECZNIK PRASOWY, MARKETING 183 495,00 

SĄD KOLEŻEŃSKI 3 250,49 

SKUTERZYŚCI - IMPREZY SPORTOWE 67 327,79 

SKUTERZYŚCI - SPRZĘT, NAPRAWY-WYPOSAŻENIE 2 027,76 

STYPENDIA SPORTOWE 33 595,00 



WIZUALIZACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I 
NARCIARSTWA WODNEGO ZA ROK 2021 

______________________________________________________________________________ 

str. 18   

UBEZPIECZENIA, SKŁADKI, INNE 28 455,50 

WAKEBOARDZIŚCI - IMPREZY SPORT. 7 399,19 

WALNY ZJAZD DELEGATÓW 6 742,92 

WYDAWNICTWA, FILMY, INNE MATER. 87 890,71 

SUMA 2 792 318,25 

 

Nota 7 

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

Fundusz statutowy ulega zwiększeniu po przez przeznaczenie wypracowanych zysków operacyjnych 
w latach poprzednich na poczet bieżących celi statutowych 

Fundusz statutowy jest wykorzystywany wyłącznie na cele statutowe związku, zgodnie z przyjętym 
planem finansowym oraz podziałem wydatków wykazanych w notach nr. 6 

 

Nota 8 

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 

Nie dotyczy 

 

Nota 9 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki 

W roku 2021 oraz na początku roku 2022 panował w Polsce stan epidemii COVID-19, natomiast w 
dniu 24.02.2022 rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Oba wydarzenia mogą mieć wpływ na decyzje 

ludzi w kontekście uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Związek lub podchodzenia do 
egzaminów. 

Rosnąca inflacja, podwyżki stóp procentowych mogą skutkować spadkiem zainteresowania na 
usługi oferowane przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. 

Związek uznał powyższe zdarzenia za niepowodujące korekty danych finansowych na dzień  
31 grudnia 2021 r. 
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VI. Oświadczenie Zarządu Związku 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

2021, poz. 217, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”), Zarząd jest zobowiązany zapewnić 

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej Jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten 

rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności 

jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się 

przewidzieć przyszłości Związek będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie 

zakresie, bez postawienia jego w stan likwidacji lub upadłości. 

Zarząd oświadcza, że w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nie wystąpiły inne istotne 

transakcje zawarte pomiędzy Zwiazkiem a podmiotami powiązanymi niż te, które są wykazane w 

części V. 

Zarząd oświadcza, że po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie 

miały miejsca żadne istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansowa Zwiazku. 

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o 

rachunkowości i składa się z: 

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 

2) omówienie przyjętych zasad rachunkowości; 

3) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 8 014 302,04 złotych;  

4) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zysk netto 

1 032 822,13,00 złotych; 

5) dodatkowych informacji i objaśnień. 

  

Warszawa, 29.06.2022 


