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Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego
1. Polski Związek Orientacji Sportowej (PZOS) działa jako Polski Związek Sportowy. Jest
zarejestrowany w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000162819.Siedziba
PZOS znajduje się pod adresem Al. Jerozolimskie 30/21, 00-024 Warszawa.
2. PZOS został utworzony na czas nieokreślony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez PZOS działalności.
5. Polski Związek Orientacji Sportowej organizuje i prowadzi współzawodnictwo w zakresie
wszystkich dyscyplin orientacji sportowej. Celem działania Związku jest przede wszystkim
rozwój i popularyzacja sportów orientacji sportowej, organizowanie szkoleń, nadawanie
uprawnień sędziowskich, instruktorskich, prowadzenie działalności wychowawczej,
upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego, wspieranie działalności
wojewódzkich związków oraz klubów sportowych.
6. Metoda wyceny aktywów i pasywów zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
 Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wg zasad,
stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
określonych powyżej oraz w art. 31, 32 ust. 105, art. 33 ust. 1 Ustawy o
rachunkowości lub wg ceny rynkowej.
 Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wg
ceny nabycia.
 Inwestycje krótkoterminowe wg ceny (wartości) rynkowej lub ceny nabycia, zależnie od
tego, która z nich jest niższa.
 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
 Należności i udzielane pożyczki w kwocie wymagalnej.
 Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
 Kapitały (fundusze własne), z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe
aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą
systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej
zakończenie nie później niż z chwilą zwrócenia wartości odpisów amortyzacji lub umorzenia z
wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub
stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny
sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki uwzględnia się okres ekonomicznej
użyteczności środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustala się okres lub
stawkę i metodę amortyzacji.
Jako jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej, Pozycje bilansu są wyceniane w
wartościach historycznych (w cenie nabycia, koszcie wytworzenia, kwocie wymagalnej lub
wymagającej zapłaty). Polski Związek Orientacji Sportowej sporządza sprawozdanie finansowe z
zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o Rachunkowości dla organizacji
pozarządowych. PZOS ustala i prezentuje w rachunku zysków i strat wynik finansowy netto, jako
różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, która może zwiększać (po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego) odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnica dodatnia
może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu)podstawowego.
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BILANS
dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego

sporządzony za okres: 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r.
w zł
Dane na:
31.12.2019
31.12.2020

Wiersz Wyszczególnienie

A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
IV
C

AKTYWA
Aktywa trwałe, w tym :
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe, w tym :
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa razem

6.479,63
6.479,63
140.550,73
1.284,12
28.134,89
111.131,36
147.030,36

6.479,63
6.479,63
176.961,14
1.284,12
7.428,56
168.248,46
183.440,77

138.288,58
96.711,32
(+)41.577,26
8.741,78
8.744,78
147.030,36

143.149,38
96.711,32
(+)46.438,06
40.291,39
40.291,39
183.440,77

PASYWA
A
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV

Fundusz własny, w tym:
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk (starta) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego

sporządzony za okres: 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r.
w zł
Wiersz Wyszczególnienie

A

I
II
III
B
I
II
III
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Dane za rok obrotowy:
2019
2020

Przychody z działalności statutowej
w tym :
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata)z działalności statutowej (A-B)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata)z działalności gospodarczej (D-E)
Koszty ogólne zarządu
Zysk (strata)z działalności operacyjnej (C+F-G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strat) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strat) netto (M-N)
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897.034,30

656.893,08

-

-

897.034,30
854.340,07

656.893,08
602.279,17

854.340,07
42.694,23
42.694,23
0,00
1.260,09
519,12
376,00
(+)41.577,26
(+)41.577,26

602.279,17
54.613,91
54.613,91
11.869,72
21.696,83
1.675,02
23,76
(+)46.438,06
(+)46.438,06
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Informacje dodatkowa
1. Informacja 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;
Nie dotyczy
2. Informacja 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
Nie dotyczy
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Majątek PZOS na dzień 31.12.2020 r. obejmował:
Aktywa w wys.
w tym:
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

183.440,77zł
6.479,63 zł
176.961,14 zł

Pasywa w wys.
183.440,77 zł
w tym:
Fundusze własne:
143.149,38 zł,
w tym:
- Fundusz statutowy
96.711,32 zł,
- Zysk (strata) netto za rok 2020
(+)46.438,06 zł
Zobowiązania krótkoterminowe
40.291,39 zł,
(na które składają się głównie rozrachunki z działaczami).
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem
Rok 2019
Rok 2020
Struktura zrealizowanych przychodów według źródeł :
- dotacje na zadania zlecone z MS
459.044,03 zł
410.351,84 zł
- dotacje na zadania zlecone z PFRON
146.145,05 zł
0,00 zł
- składki członkowskie
78.664,00 zł
96.664,00 zł
- pozostałe przychody statutowe
205.535,81 zł
108.299,98 zł
- zysk bilansowy z lat ubiegłych
7.645,41 zł
41.577,26 zł
Przychody z działalności statutowej razem:
897.034,30 zł
656.893,08 zł
- pomoc z PUP
0,00 zł
10.869,72 zł
- odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe
519,12 zł
1.675,02 zł
- pozostałe przychody
0,00 zł
1.000,00 zł
- zysk bilansowy z poprzednich lat
0,00 zł
0,00 zł
Przychody razem :
897.553,42 zł
670.437,82 zł
4a. Wykaz otrzymanych dotacji:
1) Umowa nr 2020/00141/0060/UDot/36/DSW + Aneksy z Ministerstwem na realizację
przygotowań i udziału zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata i Europy w
sportach nieolimpijskich
na kwotę 280.000,00 zł
2) Umowa nr 2020/0609/0060/Udot/DS/01/PW z Ministerstwem Sportu „Światowy Dzień
Orienteeringu - Cała Polska biega z mapą”
na kwotę 37.066,61 zł
3) Umowa nr 2020/0104/0035/Sub.B/DS-SWD/12/ISz z Ministerstwem Sportu „Przygoda ze
sportem – upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w dziedzinie Orientacji Sportowej”
na kwotę 49.292,33 zł
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4) Umowa nr 2020/0069/0035/Sub.C/DSW/12/MP z Ministerstwem Sportu „Przygotowania i
udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nie objętych programem igrzysk
paraolimpijskich i igrzysk głuchych”
na kwotę 20.000,00 zł
5) Umowa nr 2020/0063/0035/Sub.C/DS-SN/1/MSa „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla
osób niepełnosprawnych”
na kwotę 23.992,90 zł

Razem dotacje
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
5.1 Koszty działalności statutowej pokryte otrzymanymi dotacjami z MS,
5.2 Koszty działalności statutowej pokryte otrzymanym dofinansowaniem
z PUP
5.3 Koszty działalności statutowej pokryte z dochodów własnych –
5.4 Koszty administracyjne biura pokryte z dochodów własnych –
w tym:
a/ zużycie materiałów (zużycie energii elektrycznej,
zakup materiałów biurowych) –
2.708,54 zł
b/ usługi obce (najmu, pocztowo-telekomunikacyjne,
bankowe, naprawcze) –
19.255,39 zł
c/ podatek od nieruchomości
434,00 zł
d/ wynagrodzenia, składki ZUS –
34.780,78 zł
e/ składki do organizacji
1.861,00 zł
f/ pozostałe koszty (podróże służbowe, noclegi)
4.108,38 zł
5.5 Koszty dopłat własnych do zadań MS –
Koszty podstawowej działalności operacyjnej razem
5.6 Pozostałe koszty statutowe –
5.7 Pozostałe koszty finansowe (w tym różnice kursowe) –
Koszty razem (poz.5.1 – 5.7) =

410.351,84 zł

410.351,84 zł
10.869,72 zł
37.954,22 zł
63.148.09 zł

79.955,30 zł
602.279,17 zł
21.696,83 zł
23,76 zł
623.999,76 zł

6. Wkład własny osobowy w postaci pracy wolontariuszy
6.1 Do umowy MS „Światowy dzień Orienteeringu”
11.412,00 zł
6.2 Do umowy Przygoda ze Sportem
10.712,00 zł
6.3 Do umowy Zajęcia niepełnosprawnych
9.360,00 zł
Razem
31.484,00 zł
7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy własnych.
Przychody ogółem:
(-) koszty ogółem
= Wynik Finansowy roku 2020

670.437,82 zł
(-)623.999,76 zł
(+) 46.438,06 zł

Fundusze własne na dzień 31.XII.2020 r. wynoszą:
i obejmują:
Fundusz statutowy w kwocie:
Wynik finansowy za rok 2020 w kwocie:

143.149,38zł
96.711,32 zł
(+)46.438,06 zł

Zarząd PZOS proponuje, aby wynik finansowy za rok 2020 w kwocie (+)46.438,06 zł, zwiększył
przychody w roku 2021.
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Prezes Łukasz Charuba

…………………………………..

2. Wiceprezes Rafał Mianowski

…………………………………..

3. Sekretarz Józef Kmieciński

…………………………………..

4. Skarbnik Barbara Nowak

…………………………………..

5. Członek Zarządu Wojciech Dwojak

…………………………………..
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