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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. 

Obecnie Związek nie posiada i nie posiadał w 2020 r. statusu organizacji 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 
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Wykaz czlonków reprezentujących Związek na dzień bilansowy: 

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 

ŚWIERCZYŃSKI JAROSŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 

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 2020 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 
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szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 
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 z wykorzystaniem załącznika 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 brutto,  

- wynik netto. 
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III. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r. 

Wartość na 

dzień 31-12-

2020

1 381 940,12

I. Wartości niematerialne i praw ne 0,00

II. Rzeczow e aktyw a trw ałe 432 758,56

III. Należności długoterminow e 9 181,56

IV. Inw estycje długoterminow e 940 000,00

V. Długoterminow e rozliczenia 

międzyokresow e
0,00

5 788 739,73

I. Zapasy 0,00

II. Należności krótkoterminow e 11 281,30

III. Inw estycje krótkoterminow e 5 767 770,07

0,00

7 170 679,85

Nazwa

Wartość na 

dzień 31-12-

2020

Wartość na 

dzień 31-12-

2019

6 456 743,56 5 191 179,34A. Aktywa trwałe 1 474 956,65 A. Fundusz własny

Nazwa

Wartość na 

dzień 31-12-

2019

3 587,12 I. Fundusz statutow y 5 191 179,34 4 597 787,06

525 289,46 II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

6 080,07 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

940 000,00 IV. Zysk (strata) netto 1 265 564,22 593 392,28

0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
713 936,29 757 477,49

B. Aktywa obrotowe 4 473 700,18 I. Rezerw y na zobow iązania 98 117,87 103 766,69

0,00 II. Zobow iązania długoterminow e 0,00 8 585,60

3 059,06 III. Zobow iązania krótkoterminow e 239 605,23 193 339,90

4 470 189,57 IV. Rozliczenia międzyokresow e 376 213,19 451 785,30

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

(imię, nazw isko i podpis kierow nika jednostki, a jeżeli jednostką 

kieruje organ w ieloosobow y, w szystkich członków  tego 

organu - na podstaw ie art. 52 ust. 2 ustaw y o rachunkow ości)

IV. Krótkoterminow e rozliczenia 

międzyokresow e
9 688,36 451,55 Pasywa razem 7 170 679,85 5 948 656,83

C. Należne wpłaty na fundusz 

statutowy
0,00

Aktywa razem 5 948 656,83

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

(imię, nazw isko i podpis osoby, której pow ierzono 

prow adzenie ksiąg rachunkow ych - na podstaw ie art. 52 ust. 

2 ustaw y o rachunkow ości)
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

 

Wartość za okres 01-

01-2020 - 31-12-2020

7 190 344,22

0,00

0,00

7 190 344,22

4 718 956,60

0,00

0,00

4 718 956,60

2 471 387,62

0,00

0,00

0,00

1 371 873,93

1 099 513,69

187 162,58

17 495,69

1 567,15

5 183,51

1 265 564,22

0,00

1 265 564,22

N. Podatek dochodowy 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 593 392,28

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

(imię, nazw isko i podpis osoby, której pow ierzono 

prow adzenie ksiąg rachunkow ych - na podstaw ie art. 52 ust. 

2 ustaw y o rachunkow ości)

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

(imię, nazw isko i podpis kierow nika jednostki, a jeżeli jednostką 

kieruje organ w ieloosobow y, w szystkich członków  tego 

organu - na podstaw ie art. 52 ust. 2 ustaw y o rachunkow ości)

K. Przychody finansowe 5 449,31

L. Koszty finansowe 4 851,06

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 593 392,28

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 365 349,82

I. Pozostałe przychody operacyjne 239 589,58

J. Pozostałe koszty operacyjne 12 145,37

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00

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

G. Koszty ogólnego zarządu 1 396 124,54

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 4 299 914,78

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1 761 474,36

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00

B. Koszty działalności statutowej 4 299 914,78

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 6 061 389,14

Nazwa
Wartość za okres 01-

01-2019 - 31-12-2019

A. Przychody z działalności statutowej 6 061 389,14
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IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

Nota 1 
Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych 

Lp
. 

Wyszczególnienie 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerial
ne i prawne 

Razem 

1. 
Wartość brutto na 
początek okresu 

    146 194,47   146 194,47 

a) Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
–  przemieszczenie 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
–  przemieszczenie 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Wartość brutto na 
koniec okresu 

0,00 0,00 146 194,47 0,00 146 194,47 

3. 
Umorzenie na 
początek okresu 

0,00 0,00 142 607,35  0,00 142 607,35 

a) Zwiększenia 0,00 0,00  3 587,12  0,00  3 587,12 

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
–  przemieszczenie 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Umorzenie na koniec 
okresu 

0,00 0,00 146 194,47 0,00 146 194,47 

5. 
Wartość netto na 
początek okresu 

0,00 0,00 3 587,12 0,00 3 587,12 

6. 
Wartość netto na 
koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Stopień zużycia od 
wartości początkowej 
(%) 

0% 0% 100% 0% 100% 
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Nota 2 

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie 
okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10 

Nie dotyczy 

 

Nota 3 

Zakres zmian wartości środków trwałych 

Lp. Wyszczególnienie 
Wyposażenie 

biura 

Sprzęt 
narciarzy 
wodnych 

Sprzęt 
Motorowodny 

Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 130 628,31 2 150 803,19 159 270,82 2 440 702,32 

a) Zwiększenia, w tym: 20 602,50 41 514,00 32 829,03 94 945,53 

 
–  nabycie 20 602,50 41 514,00 32 829,03 94 945,53 

 
–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Zmniejszenia, w tym: 27 860,26 0,00 0,00 27 860,26 

 
–  likwidacja 27 860,26 0,00 0,00 27 860,26 

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

3. Umorzenie na początek okresu 102 384,19 1 678 624,82 134 403,85 1 915 412,86 

a) Zwiększenia 12 673,41 162 502,77 12 300,25 187 476,43 

b) Zmniejszenia, w tym: 27 860,26 0,00 0,00 27 860,26 

 
–  likwidacja 27 860,26 0,00 0,00 27 860,26 

 
–  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 

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

5. Wartość netto na początek okresu 28 244,12 472 178,37 24 866,97 525 289,46 

6. Wartość netto na koniec okresu 36 173,21 351 189,60 45 395,75 432 758,56 

7. 
Stopień zużycia od wartości 
początkowej (%) 

71% 84% 76% 83% 

 

Nota 4 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Nie dotyczy  

 

Nota 5 

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

Nie dotyczy 
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Nota 6 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych z wyjątkiem 
długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych)  

Związek nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. Zgodnie z protokołem 
komisyjnego zniszczenia sprzętu z dnia 07-12-2020 związek dokonał likwidacji trzech środków 
trwałych, z powodu utraty ich wartości, po przez wywiezienie ich do punktu utylizacji elektrośmieci.  
Zostały zlikwidowane, w pełni umorzone, następujące środki trwałe o wartości początkowej:  

1) Komputer z nagrywarką (wartość 7 177,26 zł); 
2) Komputer Vobis z monitorem (wartość 3 603,00 zł); 
3) Urządzenie wielofunkcyjne Canon (wartość 17 080,00 zł). 

 

Nota 7 

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

 

Nota nr 8 

Zakres zmian inwestycji długoterminowych 

Lp. Wyszczególnienie Nieruchomości 

Aktywa 
finansowe 
jednostki 

powiązane 

Aktywa 
finansowe 
jednostki 
pozostałe 

Inne inwestycje 
długoterminowe 

1. Wartość na początek okresu 0,00 940 000,00 0,00 0,00 

a) Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  aport 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  aport 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 

  –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Przemieszczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość na koniec okresu 0,00 940 000,00 0,00 0,00 

Inwestyje długoterminowe w aktywa finansowe od jednostek powiązanych obejmują udziały w 
podmiocie Speed on the water sp. z o.o. 
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Nota 9 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe 

Nie dotyczy  

 

Nota 10 

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 
zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie 

przyznają 

Nie dotyczy 

 

Nota 11 

Odpisy aktualizujące należności 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 

początek 
okresu 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 

koniec okresu 

  
Odpisy aktualizujące należności od 
jednostek powiązanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

a. należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. należności pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

d. 
należności dochodzone na drodze 
sądowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Odpisy aktualizujące należności od 
pozostałych jednostek 

31 967,23 17 258,87 11 961,72 37 264,38 

a. należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. należności z tytułu dostaw i usług 21 352,82 15 186,81 1 347,31 35 192,32 

c. należności pozostałe 10 614,41 2 072,06 10 614,41 2 072,06 

d. 
należności dochodzone na drodze 
sądowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Razem 31 967,23 17 258,87 11 961,72 37 264,38 

 

Nota 12 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy 

Nie dotyczy  

 

Nota 13 

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 
produktów w roku obrotowym 

Nie dotyczy 
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Nota Nr 14 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
na 

początek 
okresu 

Zwiększenia  Zmniejszenia 
Wartość na koniec 

okresu 

1. Długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Krótkoterminowe 451,55 9 688,36 451,55 9 688,36 

- z tyt. usług długotrwałych 0,00 492,00 0,00 492,00 

- polisy ubezpieczeniowe 451,55 5 379,76 451,55 5 182,24 

- pozostałe, w tym abonamenty 0,00 3 816,60 0,00 4 014,21 

3. Razem 451,55 9 688,36 451,55 9 688,36 

 

Nota 15 

Dane o strukturze własności funduszy związku 

Fundusz statutowy związku wynosi 5 191 179,34 zł 
Zgodnie ze statutem Związku źródłem funduszy są: (i) składki i wpisy członkowskie, (ii) darowizny, 
spadki i zapisy, (iii) wpływy z działalności statutowej, (iv) wpływy z działalności gospodarczej, (v) 

dochody z ofiarności publicznej, subwencje i dotacje, (vi) dochody z majątku Związku, (vii) odsetki i 
dochody z kapitału. 

W 2020 r. Związek nie prowadził działalności gospodarczej, a zatem nie odnotowywał wpływów 
z takiego źródła.   

 

Nota 16 

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy 
statutowego i funduszy pozostałe 

Nazwa 
Stan na początek 

okresu 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na koniec okresu 

Fundusz statutowy 4 597 787,06 593 392,28 0,00 5 191 179,34 

Fundusze pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenie funduszu statutowego nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego z dnia 30 września 2020 r. 

o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego wypracowanego w 2019 r. na cele statutowe 
Związku w 2020 r.   

 

Nota 17 

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Zarząd Związku proponuje, aby zysk netto osiągnięty w trakcie roku obrotowego został 
wykorzystany na cele statutowe związku 
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Nota 18 

Zakres zmian stanu rezerw 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 

początek 
okresu 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Wartość na 

koniec okresu 

1. 

Rezerwa z tyt. 
odszkodowanie z 
tyt. wypadku 
podczas zawodów 
sportowych 

35 643,32 0,00 0,00 0,00 35 643,32 

2. 
Rezerwa z tyt. 
wynagrodzeń 

34 247,40 0,00 34 247,40 0,00 0,00 

3. 
Rezerwy z tyt. 
nagród 

13 652,46 18 594,65 0,00 0,00 32 247,11 

4. 
Rezerwa z tyt. 
świadczeń 
emerytalnych 

8 538,51 10 003,93 0,00 0,00 18 542,44 

5. 
Rezerwa z tyt. 
kosztów audytu 

11 685,00 11 685,00 11 685,00 0,00 11 685,00 

 

Nota 19 

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych 

Nie dotyczy 

 

Nota 20 

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 
zabezpieczeń 

Nie dotyczy  

 

Nota 21 

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące 
zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek 

powiązanych i stowarzyszonych 

Nie dotyczy  

 

Nota 22 

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są 
wyceniane według wartości godziwej: 

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do 
ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 
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b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość 
godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do 

przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w 
okresie sprawozdawczym, 

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na 
początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku 

obrotowego. 

Nie dotyczy 

 

Nota 23 

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 

początek okresu 
Zwiększenia  Zmniejszenia 

Wartość na 
koniec okresu 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

451 785,30 86 364,96 161 938,07 376 213,19 

a) długoterminowe 451 785,30 86 364,96 161 938,07 376 213,19 

- 
Rozliczenie dotacji na 
sprzęt sportowy 

451 785,30 86 364,96 161 938,07 376 213,19 

b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Razem 451 785,30 86 364,96 161 938,07 376 213,19 

 

Nota 24 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
działalności gospodarczej 

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

Nota 25 

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

Nie dotyczy 

 

Nota 26 

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

Nie dotyczy 
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Nota 27 

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
wyniku finansowego brutto  

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Zysk brutto 1 265 564,22 592 904,78 

2. 
Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w 
tym: 

57 585,45 45 979,76 

- Pozostałe koszty operacyjne NKUP 43,00 142,07 

- odpis aktualizujący należności 17 258,87 11 961,72 

- Rezerwa z tyt. wynagrodzeń 25 451,84 19 880,59 

- Rezerwa z tyt. świadczeń socjalnych 3 146,74 2 310,38 

- Naliczenie rezerwy z tyt. audytu 11 685,00 11 685,00 

3. Zwiększenia kosztów podatkowych 34 247,40 0,00 

- Rozwiązanie rezerwy z tyt. premii rocznej 34 247,40 0,00 

4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi 12 827,94 8 938,40 

- Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 11 961,72 8 938,40 

- Naliczenie odsetek z tyt. zakupu obligacji 866,22 0,00 

5. Zwiększenia przychodów podatkowych 0,00 0,00 

6. Dochód /strata 1 276 074,33 629 946,14 

- Dochody zwolnione na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6c 1 276 074,33 629 946,14 

7. Odliczenia od dochodu 0,00 0,00 

8. Podstawa opodatkowania 0,00 0,00 

9. Podatek według stawki 19% /15% 0,00 0,00 

10. Odliczenia od podatku 0,00 0,00 

11. Podatek należny 0,00 0,00 

12. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego  0,00 0,00 

13. Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego 0,00 0,00 

14. Razem obciążenie wyniku brutto 0,00 0,00 

 

Nota 28 

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; 
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2020 r. wyniosły łącznie 94 945,53 zł, w tym: 
Wyposażenie biura 20 602,50 zł 
Sprzęt narciarzy wodnych 41 514,00 zł 
Sprzęt motorowodny 32 829,03 zł 
W 2020 roku Związek nie ponosił nakładów na ochronę środowiska. 
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Nota 29 

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 
które wystąpiły incydentalnie 

Nie dotyczy  

 

Nota 30 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do 
ich wyceny 

Rok Kurs: Waluta: Tabela: 

2019 € 4,2585 Euro 251/A/NBP/2019 

2020 € 4,6148 Euro 255/A/NBP/2020 

2019 $ 3,7977 Dolar Amerykański 251/A/NBP/2019 

2020 $ 3,7584 Dolar Amerykański 255/A/NBP/2020 

2019 CNY 0,5455 Yuan renminbi (Chiny) 251/A/NBP/2019 

2020 CNY 0,5744 Yuan renminbi (Chiny) 255/A/NBP/2020 

2019 CZK 0,1676 Korona czeska 251/A/NBP/2019 

2020 CZK 0,1753 Korona czeska 255/A/NBP/2020 

 

Nota 31 

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych 
w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy jednostki 

Nie dotyczy  

 

Nota 32 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w 
przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią 

dodatkowo uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone 
metodą pośrednią. Objaśnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie a 

zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy. 

Nie dotyczy  
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Nota 33 

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter 

związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

Nie dotyczy 

 

Nota 34 

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze 
udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych 

Nie dotyczy 

 

Nota 35 

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

Zgodnie z zawartą umową, podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego 
jest 4AUDYT sp. z o.o. (NIP: 7811817052). Należne wynagrodzenie za badanie sprawozdanie 

finansowego za rok 2020 wynosi 11 500 zł brutto 

 

Nota 36 

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych 
w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 

Nie dotyczy  
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Nota 37 

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 

finansowy jednostki 

Dnia 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa 
COVID-19, której efekty odczuwalne są również na dzień sporządzania sprawozdania finansowego 
za rok 2020. 
Natomiast Związek podjął szereg czynności, pozwalających na kontynuację swojej działalności 
podstawowej oraz zaplanowanych czynności i zdarzeń co pozwoliło utrzymać oraz zwiększyć obroty 
o czym również świadczą wyniki finansowe. Jednocześnie warto zauważyć, iż pandemia nie 
doprowadziła do cofnięcia lub zmniejszenia uzyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu. W związku z 
powyższym, zarząd podkreśla, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa COVID-19 nie 
powinna wpłynąć średnioterminowo w sposób negatywny na sytuację finansową czy stabilność 
Związku. Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na strukturę zatrudnienia w Związku, 
a dotychczasowa liczba etatów oraz poziom wynagrodzeń pracowników został zachowany. 
Związek nie występował o dodatkowe świadczenia lub dofinansowania z tyt. od Państwa w związku 
z COVID-19 

 

Nota 38 

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 
metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one 

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i 
spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym 

oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowym 

Nie dotyczy 

 

Nota 39 

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym: 

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b) procentowym udziale, 

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, 

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych 
składników aktywów trwałych, 

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 

Nie dotyczy  
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Nota 40 

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

W roku 2020 zawartych zostało 7 transakcji zakupu od podmiotu Speed on the Water sp. z o.o.  
(NIP: 1132857778) , na łączną kwotę 184 133 zł brutto.  

Transakcje te obejmowały zakup sprzętu motorowodnego oraz ich części składowe. 

 

Nota 41 

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w 
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także 

informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o  kwocie kapitału własnego i 
zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy 

SPEED ON THE WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 1132857778) ul. 
Nowogrodzka 38 /21, 00-691 Warszawa. 940 udziałów o wysokości 940 000,00 zł, posiadając 100% 

głosów 
Zysk spółki za 2020 rok obrotowy wynosi 364 855,22 zł 
Kapitał własny na 31-12-2020 wynosi 2 417 938,55 zł 

 

Nota 42 

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym 
szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów oraz przychodów 
finansowych, 

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 

- wartość aktywów trwałych, 

- przeciętne roczne zatrudnienie 

Nie dotyczy  

 

Nota 43 

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna 

oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne 

Nie dotyczy  
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Nota 44 

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 

należącej jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne 

Nie dotyczy  

 

Nota 45 

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej 
każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową 

Nie dotyczy  

 

Nota 46 

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie: 

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 
połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji, 

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 
wykreślone z rejestru, 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres 
od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 

Nie dotyczy  
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Nota 47 

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 

sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również 
opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację 

niepewności 

Nie dotyczy  

 

Nota 48 

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Nie dotyczy  

 

Nota 49 

Wykaz kosztów działalności statutowej, z wyszególnieni kosztów statutowych oraz kosztów 
utrzymania biura 

KOSZTY STATUTOWE 

Koszty prezydium, zarządu 54 796,71 

Stypendia sportowe 79 120,55 

Kongresy, spotkania m/n, inne 6 088,06 

Wydawnictwa, filmy, inne mater. 79 479,93 

Ubezpieczenia, składki, inne 23 186,06 

Walny zjazd delegatów 6 806,41 

Rzecznik prasowy, marketing 160 150,00 

Nagrody dla zawodników, dział. 115 333,25 

Nagrody dla klubów 24 000,00 

Komisja rewizyjna 15 426,21 

Motorowodniacy - sprzęt, naprawy 39 879,19 

Skuterzyści - sprzęt, naprawy 16 674,69 

Narciarze wodni - sprzęt, naprawy 28 827,47 

Motorowodniacy - imprezy sportowe 82 367,23 

Skuterzyści - imprezy sportowe 13 419,99 

Narciarze wodni - imprezy sportowe 26 778,04 

Wakeboardziści - imprezy sportowe 12 571,12 

Komisja Sportu Mot. i Skuterów 4 142,26 

Instytut Badań Edukacyjnych 64 617,96 

Komisja Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu 1 144,59 

Komisja Morska 5 225,14 

Komisja Inspekt. Tech. Rzecz. 139 370,48 

Komisja Szkoleniowa-Patenty 2 184 056,66 

Podsumowanie 3 183 462,00 

KOSZTY STATUTOWE BIURA 

Zużycie materiałów i energii 163 810,90 

Usługi obce 421 039,46 

Wynagrodzenia pracowników 925 852,86 

Pozostałe koszty 24 791,96 

Podsumowanie 1 535 494,60 
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Nota nr 50 

Dodatkowe informacje dot. struktury kosztów działalności 

Ministerstwo Sportu - SPORT wszystkich dzieci 28 255,00 

Ministerstwo Sportu - sport wyczynowy 1 013 635,04 

Koszty amortyzacji środków trwałych finansowych dotacją Ministerstwa 
Sportu 

160 684,11 

Organizacja imprez mistrzowskich w ramach dotacji Ministerstwa Sportu  100 000,00 

Dopłaty do kosztów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu 69 299,78 

Pozostałe koszty działalności statutowej 4 718 956,60 

Podsumowanie 6 090 830,53 

 

 

 

Nota nr 51a 
Wykaz projektów sfinansowanych dotacją Ministerstwa Sportu  

Poniesione nakłady w związku z realizacją programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez 
dofinansowania przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym 

w 2020 roku (dotacja w kwocie 1.100 tys. zł) 

Zgrupowania i konsultacje krajowe 177 560,00 

Składki do organizacji międzynarodowych 28 200,00 

Ubezpieczenie zawodników 10 000,00 

Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań 10 700,00 

Koszty pośrednie niezbędne do obsługi zadania 106 000,00 

Zgrupowania i konsultacje zagraniczne 40 700,00 

Zawody krajowe 96 890,00 

Zawody Mistrzowskie (ME i MŚ) 60 400,00 

Stypendia sportowe  94 530,00 

Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego  475 020,00 

Podsumowanie 1 100 000,00 

 

 

 

Nota nr 51b 
Wykaz projektów sfinansowanych dotacją Ministerstwa Sportu  

Poniesione nakłady w związku z realizacją projektu "sport dla dzieci" (wraz kosztami dodatkowymi) 

Szelment, 27-28.06.2020 7 227,00 

Skulsk, 11-12.07.2020 8 439,00 

Rogożnik, 25-26.07.2020 7 388,00 

Sokółka, 22-23.08.2020 5 201,00 

Podsumowanie 28 255,00 
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Nota nr 51c 
Wykaz projektów sfinansowanych dotacją Ministerstwa Sportu 

(Departament Sportu Wyczynowego) 

Poniesione nakłady w związku z wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji 
imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020 – Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych w 2020 roku   

(dotacja w kwocie 100 tys. zł) 
Najem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych 
przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych  

20 000,00 

Koszty organizacji zawodów, określone wymogami przepisów 
międzynarodowych federacji sportowych  

63 000,00 

Zakup medali, pucharów, dyplomów 7 000,00 

Zakup materiałów promocyjnych 10 000,00 

Podsumowanie 100 000,00 

 

Nota nr 52 

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów operacyjnych ze wskazaniem ich źródeł oraz 
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 

publicznych 

Składki klubowe 1 160,00 

Opłata za wysyłkę licencji 4 679,20 

Duplikaty dowodu 1 201,71 

Patenty, egzaminy 5 748 499,83  

Rejestracje statków 253 183,43 

Składki instruktorskie 5 910,00 

Składki członkowskie 18 324,75 

Wyrejestrowanie statków 2 074,24  

Pozostałe wpłaty - przychód 12 169,06 

Przychód z tyt. dotacji (po obniżeniu wysokości dotacji z przeznaczeniem na 
sfinansowanie środków trwałych – prezentacja jako rozliczenia 
międzyokresowe przychodów) 

1 013 142,00  

Przychód z tyt. dotacji (sport dla dzieci) 30 000,00 

Przychód z tyt. dotacji (Departament Sportu Wyczynowego) 100 000,00 

Podsumowanie 7 190 344,22 
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Oświadczenie Zarządu Związku 

 

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

U. 2021, poz. 217, ze zm.), 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 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) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 7 170 679,85 złotych;  

3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zysk 

netto 1 265 564,22 złotych; 

4) Informacji dodatkowej. 

  

Warszawa, dnia 30.06.2021 r. 


		2021-07-05T15:56:01+0200
	Mykyta Kupchuk


		2021-07-05T15:56:17+0200
	Mykyta Kupchuk




