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I. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
1. Objaśnienia do bilansu 

1. 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych dotychczasowej amortyzacji 

lub umorzenia 

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych  

Treść Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem 

Wartość brutto       

Bilans otwarcia   212.043,57   212.043,57 

Zwiększenia z tytułu 
nabycia 

      

Zwiększenia z tytułu  
korekty  

      

Zmniejszenia z tytułu 
rozchodu (sprzedaż, 
likwidacja) 

      

Bilans zamknięcia   212.043,57   212.043,57 

Umorzenie       

Bilans otwarcia   163.353,26   163,353,26 

Zwiększenia z tytułu 
nabycia 

       18.318,60   
 

18,318,60 

Zwiększenia z tytułu  
korekty 

     
 

Zmniejszenia z tytułu 
sprzedaży i likwidacji 

     
 

Bilans zamknięcia   181.671,86   181.671,86 

Wartość netto na BO   48.690,31   48.690,31 

Wartość netto na BZ   30.371,71   30.371,71 

 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 

 
Treść 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne wartości 

niematerialne i 
prawne 

Razem 

Wartość brutto     

Bilans otwarcia   71.318,06 71.318,06 

Zwiększenia z tytułu 
nabycia 

  40.000,00 40.000,00 

Zmniejszenia     

Bilans zamknięcia   111.318,06 111.318,06 

Umorzenie     

Bilans otwarcia   26.518,06 26.518,06 

Zwiększenia z tytułu 
nabycia 

  8.960,04 8.960,04 

Zmniejszenia     

Bilans zamknięcia   35.478,10 35.478,10 

Wartość netto na BO   44.800,00 44.800,00 

Wartość netto na BZ   75.839,96 75.839,96 
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1.  2.  Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 

aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych 

Nie występują. 

 

1. 3. 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 występują. 

 

1. 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  

Nie występują. 

 

1. 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 występują. 

 

1. 6. 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. 

 

1. 7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec 

roku obrotowego 

W roku obrotowym dokonano odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostawy i usług:  

od odbiorców krajowych w kwocie 46.125,00 zł oraz od dostawców zagranicznych w kwocie – 0 zł. 

 

BO Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie BZ 

40.552,21 46.125,00 0,00 0,00 86.677,21 

 

1. 8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych 

Na dzień 31.12.2021 r. Związek  posiadał kapitał podstawowy (fundusz statutowy). 

 

1. 9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 

 

 Dane na 31.12.2020 r. Dane na 31.12.2021 r.  

Fundusz statutowy 0,00 0,00 

Fundusz zapasowy 33.964,29 33.964,29 

Wynik lat ubiegłych -344.757,41 -47.237,80 

Wynik finansowy 297.519,61 155.035,59 

Razem kapitały -13.273,51 141.762,08 
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1. 10.  Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Zysk w kwocie 155.035,59 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, pozostałą 

część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

 

1. 11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

Nie dotyczy. 

 

1. 12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie wymagalności  

Nie dotyczy. 

 

1. 13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń 

Nie występują. 

 

1. 14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym 

kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między 

wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

Na bierne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 78.901,03 zł, wykazane w pasywach bilansu, 

składają się przychody niezamortyzowanych środków trwałych, których zakup został sfinansowany 

z dotacji. 

 

1. 15. Wyjaśnienie do składnika aktywów lub pasywów wykazywanego w więcej niż jednej   

pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, oraz podział należności 

 i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową 

 
Na należności krótkoterminowe składają się: 

• należności z tytułu dostaw i usług                20,746,08 zł 

• inne należności                                            34.397,32 zł 
 
Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: 

• zobowiązania z tytułu dostaw i usług     44,762,25 zł 

• zobowiązania publiczno-prawne              5,997,16 zł 

• inne zobowiązania                                 54.538,89 zł   

• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń        5.796,22 zł 
      

 

1. 16.  Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie 

Nie występują. 
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2.  Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

2. 1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych: 

• Dotacje                                    6.433.707,46 zł 

• Składki i licencje                         486.670,00 zł 

• Egzaminy DAN i KYU                 243.085,00.zł 

• Pozostałe                                    999.601,99.zł 

 

2.2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach rodzajowych: 

Zużycie materiałów i energii                       467.996,32 zł 

Usługi obce                                              5.519.103,24 zł  

Podatki i opłaty                                                  150,19 zł  

Wynagrodzenie                                        1.025,221,58 zł 

Świadczenia na rzecz pracowników                           0 zł 

Amortyzacja                                                  27.278,64 zł   

Pozostałe koszty                                         950.681,30 zł  

 

2. 3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Nie występują. 

 

2. 4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Zapasy nie występują. 

 

2. 5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

Nie występują. 

 

2. 6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 

a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto 

Nie występują. 

 

2. 7.  Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 

które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

Nie występują. 

 

2. 8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym 

Nie występują. 

 

2. 9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę 

środowiska) 

W roku 2022 nie są planowane nakłady na zakup niefinansowych aktywów trwałych. 

Na ochronę środowiska nie były poniesione, ani nie są planowane nakłady. 

 

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

Nie występują. 

 

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych 

w walutach obcych 

Zgodne z Tabelą 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r. 

 

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

Nie ma obowiązku sporządzania.  

 

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia 

osobowe 

 

5. 1. 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 występują. 

 

5. 2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. 

Nie dotyczy.  

 

5. 3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 

zawodowe 

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. – 4 etaty. 

 

5. 4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 

należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących Związek za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z 

emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub 

zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami. 

 

W 2021 r. nie wypłacono wynagrodzeń z tego tytułu. Związek nie posiada zobowiązań 

wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze. 

 

5. 5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym 

charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, 

nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, 

wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, 

a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 

rodzaju 

Nie dotyczy. 

 

 

5. 6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy  

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 wynosi 

7.257,00 zł . 
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6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki 

rachunkowości 

 

6. 1. 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 wystąpiły. 

 

6. 2. 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 

Nie wystąpiły. 

 

6. 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 

w tym metod wyceny, 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 przedstawienie zmiany 

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny 

Nie dotyczy. 

 

6. 4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

Nie dotyczy. 

 

7. Objaśnienia powiązań kapitałowych 

 

 7. 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

Nie występują. 

 

7. 2.  Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Nie występują. 

 

7. 3. 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 

Nie posiada wyżej wymienionego zaangażowania . 

 

7. 6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną 

każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową 

Nie dotyczy. 

 

8.  Zagrożenia dla kontynuowania działalności 

 

8. 1. W naszej ocenie nie występuje niepewność, co do kontynuowania działalności.  
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9. Pozostałe informacje i objaśnienia 
 

9 . 1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Nie występują. 

 

Sporządzono w Warszawie, dnia 18.05.2022 r.     

 

  

     



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA ROK 2021 

POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

 

1) Nazwa: Polski Związek Judo 

2) Siedziba: 02-761 Warszawa, ul. Macedońska 14 

3) NIP 1130409260, REGON000866461, KRS 0000117383 

4) Cel działania:  

• rozwój i popularyzacja judo w Polsce 

• organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego judo, w tym w judo osób 

niepełnosprawnych 

• koordynacja działalności zrzeszonych w związku członków 

•  reprezentowanie spraw judo w kraju i za granicą 

5) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.  

6) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności 

7) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.  

8) Na sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Judo za rok 2021 składają się: 

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

• Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 347.780,14 zł 

• Rachunek zysków i strat za rok 2021 wykazujący zysk w kwocie 155.042,09 zł 

• Dodatkowe informacje i objaśnienia 

9) Metody wyceny aktywów i pasywów: 

• środki trwałe oraz wartości niematerialne według ceny nabycia pomniejszonej o 

dotychczasowe umorzenie 

• należności w kwocie wymaganej zapłaty oraz zobowiązania w kwocie wymagającej 

zapłaty 

• należności oraz zobowiązania w wyrażone  walutach obcych na koniec roku 

obrotowego wg kursu średniego NBP z dnia 31.12.2021 r. 

• w związku przyjęto metodę amortyzacji liniową, stawki amortyzacyjne są ustalane 

indywidualnie dla każdego środka trwałego 

10)  Jednostka stosuje następujące uproszczenia: 

• zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszt 

• wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z 

nimi kosztów, ustala się oddzielnie 

11) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym 

12) Wynik finansowy stanowi różnica pomiędzy przychodami z działalności statutowej, a 

kosztami realizacji zadań statutowych, skorygowana o przychody i koszty pozostałe 



(operacyjne oraz finansowe). Ponad to wynik finansowy obciąża podatek dochodowy 

od osób prawnych.   

Sporządzono w Warszawie, dnia 18.05.2022 r.     

 

     

 

 



Polski Związek Judo, ul. Macedońska 14, 02-761 Warszawa

sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

AKTYWA Stan na 

31.12.2020 r.

Stan na 

31.12.2021 r.

PASYWA Stan na 31.12.2020 

r.

Stan na 

31.12.2021 r.

A. Aktywa trwałe

93 490,31 106 211,67

A. Kapitał (fundusz) 

własny -13 273,51 141 768,58

I. Wartości 

niematerialne i 

prawne 44 800,00 75 839,96

I. Kapitał (fundusz) 

podstawowy

1. Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych

II. Kapitał (fundusz) 

zapasowy, w tym:

33 964,29 33 964,29

2. Wartość firmy  - nadwyżka wartości 

sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad 

wartością nominalną 

udziałów (akcji)

3. Inne wartości 

niematerialne i 

prawne

44 800,00 75 839,96

III. Kapitał (fundusz) 

z aktualizacji 

wyceny, w tym:

4. Zaliczki na wartości 

niematerialne i 

prawne

 - z tytułu aktualizacji 

wartości godziwej

II. Rzeczowe aktywa 

trwałe

48 690,31 30 371,71

IV. Pozostałe 

kapitały (fundusze) 

rezerwowe, w tym:

1. Środki trwałe

48 690,31 30 371,71

 - tworzone zgodnie z 

umową (statutem) 

spółki

a) grunty (w tym 

prawo użytkowania 

gruntu)

 - na udziały (akcje) 

własne

b) budynki, lokale, 

prawa do lokali i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

V. Zysk (strata) z lat 

ubiegłych

-344 757,41 -47 237,80

c)  urządzenia 

techniczne i maszyny

48 690,31 30 371,71

VI. Zysk (strata) netto

297 519,61 155 042,09

d) środki transportu VII. Odpisy z zysku 

netto w ciągu roku 

obrotowego 

(wielkość ujemna)

e) inne środki trwałe B. Zobowiązania i 

rezerwy na 

zobowiązania 538 797,84 206 011,56

2. Środki trwałe w 

budowie

I. Rezerwy na 

zobowiązania 0,00 0,00

Bilans



3. Zaliczki na środki 

trwałe w budowie

1. Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego

III. Należności 

długoterminowe

0,00 0,00

2. Rezerwa na 

świadczenia 

emerytalne i podobne

0,00 0,00

1. Od jednostek 

powiązanych

- długoterminowa

2. Od pozostałych 

jednostek, w których 

jednostkach posiada 

zaangażowanie w 

kapitale

- krótkoterminowa

3. Od pozostałych 

jednostek

3. Pozostałe rezerwy

0,00 0,00

IV. Inwestycje 

długoterminowe 0,00 0,00

- długoterminowe

1. Nieruchomości - krótkoterminowe

2. Wartości 

niematerialne i 

prawne

II. Zobowiązania 

długoterminowe

0,00 0,00

3. Długoterminowe 

aktywa finansowe 0,00 0,00

1. Wobec jednostek 

powiązanych 0,00 0,00

a) w jednostkach 

powiązanych

0,00 0,00

2. Wobec pozostałych 

jednostek, w których 

jednostka posiada 

zaangażowanie w 

kapitale

- udziały lub akcje 3. Wobec pozostałych 

jednostek

0,00 0,00

- inne papiery 

wartościowe

a) kredyty i pożyczki

- udzielone pożyczki b) z tytułu emisji 

dłużnych papierów 

wartościowych

- inne długoterminowe 

aktywa finansowe

c) inne zobowiązania 

finansowe

b) w pozostałych 

jednostkach, w 

których jednostkach 

posiada 

zaangażowanie w 

kapitale 0,00 0,00

d) zobowiązania 

wekslowe

 - udziały lub akcje e) inne

 - inne papiery 

wartościowe

III. Zobowiązania 

krótkoterminowe 375 309,53 99 831,89

 - udzielone pożyczki 1. Zobowiązania 

wobec jednostek 

powiązanych 247 019,18 0,00

 - inne 

długoterminowe 

aktywa finansowe

a) z tytułu dostaw i 

usług, o okresie 

wymagalności: 0,00 0,00

c) w pozostałych 

jednostkach 0,00 0,00

- do 12 miesięcy

- udziały lub akcje - powyżej 12 miesięcy

- inne papiery 

wartościowe

b) inne

247 019,18 0,00



- udzielone pożyczki 2. Zobowiązania 

wobec pozostałych 

jednostek, w których 

jednostka posiada 

zaangażowanie w 

kapitale
0,00 0,00

- inne długoterminowe 

aktywa finansowe
a) z tytułu dostaw i 

usług, o okresie 

wymagalności: 0,00 0,00

4. Inne inwestycje 

długoterminowe

 - do 12 miesięcy

V. Długoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe

0,00 0,00

 - powyżej 12 miesięcy

1. Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego

b) inne

2. Inne rozliczenia 

międzyokresowe

3. Zobowiązania 

wobec pozostałych 

jednostek 128 290,35 99 831,89

B. Aktywa obrotowe

432 034,02 241 568,47

a) kredyty i pożyczki

I. Zapasy

0,00 0,00

b) z tytułu emisji 

dłużnych papierów 

wartościowych

1. Materiały c) inne zobowiązania 

finansowe

2. Półprodukty i 

produkty w toku

d) z tytułu dostaw i 

usług, o okresie 

wymagalności: 58 840,54 44 762,25

3. Produkty gotowe - do 12 miesięcy 58 840,54 44 762,25

4. Towary - powyżej 12 miesięcy

5. Zaliczki na dostawy 

i usługi

0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane 

na dostawy i usługi

II. Należności 

krótkoterminowe 84 162,78 54 845,49

f) zobowiązania 

wekslowe

1. Należności od 

jednostek 

powiązanych

0,00 0,00

g) z tytułu podatków, 

ceł, ubezpieczeń 

społecznych i 

zdrowotnych oraz 

innych tytułów 

publiczno-prawnych
10 862,11 5 997,14

a) z tytułu dostaw i 

usług, o okresie 

spłaty: 0,00 0,00

h) z tytułu 

wynagrodzeń

4 048,81 5 796,22

- do 12 miesięcy i) inne 54 538,89 43 276,28

- powyżej 12 miesięcy 4. Fundusze specjalne

b) inne IV. Rozliczenia 

międzyokresowe 163 488,31 106 179,67

2. Należności od 

pozostałych 

jednostek, w których 

jednostkach posiada 

zaangażowanie w 

kapitale
0,00 0,00

1. Ujemna wartość 

firmy



a) z tytułu dostaw i 

usług, o okresie 

spłaty: 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia 

międzyokresowe

163 488,31 106 179,67

 - do 12 miesięcy - długoterminowe 75 139,58 70 901,07

 - powyżej 12 

miesięcy

- krótkoterminowe

88 348,73 35 278,60

b) inne

3. Należności od 

pozostałych jednostek

84 162,78 54 845,49

a) z tytułu dostaw i 

usług, o okresie 

spłaty: 61 585,18 20 746,08

- do 12 miesięcy 61 585,18 20 746,08

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, 

dotacji, ceł, 

ubezpieczeń 

społecznych i 

zdrowotnych oraz 

innych świadczeń 

publiczno-prawnych
0,00 0,00

c) inne 22 577,60 34 099,41

d) dochodzone na 

drodze sądowej

III. Inwestycje 

krótkoterminowe 347 163,58 186 722,98

1. Krótkoterminowe 

aktywa finansowe 347 163,58 186 722,98

a) w jednostkach 

powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery 

wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne 

krótkoterminowe 

aktywa finansowe

b) w pozostałych 

jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery 

wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne 

krótkoterminowe 

aktywa finansowe

c) środki pieniężne i 

inne aktywa pieniężne

347 163,58 186 722,98

- środki pieniężne w 

kasie i na rachunkach

347 163,58 186 722,98

- inne środki pieniężne

0,00

- inne aktywa 

pieniężne

2. Inne inwestycje 

krótkoterminowe



IV. Krótkoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe

707,66 0,00

C. Należne wpłaty na 

kapitał (fundusz) 

podstawowy

D. Udziały (akcje) 

własne

Aktywa razem 525 524,33 347 780,14 Pasywa razem 525 524,33 347 780,14

Sporządzono Warszawa, dnia 18.05.2021  r.

Marcin Gałus

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



Polski Związek Judo, ul. Macedońska 14, 02-761 Warszawa

sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

(wariant kalkulacyjny)

2020 r. 2021 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

6 648 102,54 8 163 070,45

- od jednostek powiązanych

I. Przychody satatutowe 1 345 945,95 1 729 362,99

II. Przychody pozostałe 5 302 156,59 6 433 707,46

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

6 476 593,36 7 990 430,77

- jednostkom powiązanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 476 593,36 7 990 430,77

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 171 509,18 172 639,68

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 171 509,18 172 639,68

G. Pozostałe przychody operacyjne 149 824,33 39 246,71

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 149 824,33 39 246,71

H. Pozostałe koszty operacyjne 34 309,58 53 193,03

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 34 309,58 53 193,03

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 287 023,93 158 693,36

J. Przychody finansowe 20 344,82 248,48

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 - w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości wartości aktywów finansowych

V. Inne 20 344,82 248,48

K. Koszty finansowe 9 849,14 3 899,75

I. Odsetki, w tym: 9 849,14 3 899,75

- dla jednostek powiązanych 9 849,14 2 488,92

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 - w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 0,00

L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 297 519,61 155 042,09

M. Podatek dochodowy

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 297 519,61 155 042,09

Sporządzono w Warszawie, dnia 18.05.2022 r.

Marcin Gałus 

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)




