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01.01.2018

31.12.2018

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994
roku o rachunkowości. Zakres informacji wykazano w sprawozdaniu finansowym dla jednostek,
o których mowa w art. 3 ust.2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na
ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności Wartości niematerialne i prawne, środki
trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,
pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjnej są dokonywane przy
zastosowaniu metody liniowej. Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i
prawnych oraz środków trwałych .
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej
3.500 zł obniżają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Podstawowym przedmiotem działalności statuowej stowarzyszenia jest:
- prowadzenie działalności w zakresie uprawiania kultury i sportu na rzecz jego członków
poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny,
- organizacja zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych,
- reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych
i międzynarodowych,
- popularyzacja idei transplantacyjnej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału. Przychody Stowarzyszenia to głownie otrzymane dotacje z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, dofinansowanie od instytucji publicznych, dofinansowanie od instytucji
prywatnych, darowizny od osób fizycznych oraz darowizny 1%.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
SPORTU PO TRANSPLANTACJI
W IWONICZU ZDROJU

31.12.2018

zł

0,00

0,00

27 201,38

1 608,02

2 021,94

0,00

25 179,44

1 608,02

27 201,38

1 608,02

19 830,13

-6 843,86

14 498,21

14 498,21

-21 342,07

0,00

26 673,99

-21 342,07

7 371,25

8 451,88

7 371,25

8 451,88

27 201,38

1 608,02
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
SPORTU PO TRANSPLANTACJI
W IWONICZU ZDROJU

01.01.2018 - 31.12.2018

zł

315 526,16

346 282,78

258 433,64

247 504,65

57 092,52

98 778,13

288 589,13

368 920,55

231 996,61

270 142,42

56 592,52

98 778,13

26 937,03

-22 637,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 937,03

-22 637,77

1,25

0,00

141,85

500,00

0,00

1 795,70

122,44

0,00

26 673,99

-21 342,07

0,00

0,00

26 673,99

-21 342,07
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"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony
poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.

zł

26 673,99

264,29

-26 938,28
0,00
0,00
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Informacja dodatkowa
Dodatkowe informacje i objaśnienia
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erw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końc
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu
na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i

7. Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty z

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka
nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
rialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowl
Inwestycje krótkoterminowe

Nie występują

Nie występują

498,21 zł
342,07 zł
673,99 zł

zł

Nie występują

Nie występują

Proponuje się nadwyżkę przychodów
z działalności w kwocie zł:
przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2017 natomiast różnicę w kwocie 5 331,92 zł prz
znaczyć na działalność statutową

Nie występują

–
Strata z lat ubiegłych –
Zysk netto z roku bieżącego –

własny na dzień 31.12.201

Nie występują
posiada środki na rachunkach bankowych w kwocie zł

USTĘP I WYJAŚNIENIA DO BILANSU
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększ nia, zmniejszenia, w tym z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nie występują
Nie występują

Nie występują

zużycia materiałów i energii
usług obcych
podatków i opłat
wynagrodzeń
ubezpieczeń i innych świadczeń
pozostałych kosztów rodzajowych
nia środków trwałych w budowie, środków trwałych na
własne potrzeby

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w
tworzenia produktów na
własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie występują

Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę
Nie występują
Gwarancje i poręczenia, także wekslowe
USTĘP II – WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKOW I STRAT
rzeczowa przychodów i kosztów z podziałem na rodzaje
działalności oraz ustalenie wyniku
zysków i strat
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nie występują
ysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie występują
4. Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniech
Nie występują
w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastę
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania p

powyżej 1
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
iędzyokres
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o
pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spł

8

Nie występują

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze
udzielanych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących spółek handlowych ( dla każdej grupy osobno), ze
runków oprocentowania i terminów spłaty.
USTĘP V – OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ
1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych

USTĘP IV – OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH
1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem
Średn
Stowarzyszenie na dzień 31.12.201
2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wy
płaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych ( dla każdej grupy

przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności oper
cyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmi
nami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich prz

wyniosło
nie zatrudniało pracowników.

USTĘP III – WYJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepł
wów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych
nie sporządza rachunku przepływów
sporządzany jest metodą bezpośrednią, należy dod

USTĘP II A – OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓ

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie
finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i
planowane nakłady na ochronę środowiska
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i
ozostałe

Nie występują

nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawo
danie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu

części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składnikach
zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu
używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
kanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z
nimi związanych
zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego
przedsięwzięcia
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
3. Wykaz spółek ( nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co
mniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o
procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub
cie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.
4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania
wego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od

nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na
Nie występują
sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki, ich prz
dowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian
szu) własnym.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot
USTĘP VI – OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH
1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają

bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

zysków i strat

nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku
połączenia zostały wykreślone z rejestru,
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych
w celu połączenia,
przychody, 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.

USTĘP VII – INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu
którego nastąpiło połączenie:
jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów(akcji) wyemitowanych
w celu połączenia,
cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej
spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wa
tości firmy i opis zasad jej amortyzacji;
jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

podstawowych wskaźnikach ekonomiczni
jących działalność jednostek powiązanych w danym i
ubiegłym r
wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów oraz przychodów finansowych,
wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podzi
łem na grupy,
wartość aktywów trwałych
przeciętne roczne zatrudnienie

USTĘP VIII – WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność nie
występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z
tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych
Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności
bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminacje ni
pewności
USTĘP IX –
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik
Nie występują inne informacje uzupełniające
finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Przychody działalności stowarzyszenia

Składki członkowskie

Darowizny pozostałe

Ogółem

rzedstawia przychody Stowarzyszenia z tytułu: skład członkowski
darowizn pozostał
dofinansowania działalności statutowej

ozostałe przychody op

Drobne różnice

Ogółem
rzedstawia pozostałe przychody operacyjne i finan

Koszty działalności wg kosztów rodzajowych
Wyszczególnienie
Zużycie materiałó
Usługi obce
ogółem
w tym: umowy o pracę
umowy o dzieło i sędziowanie
ł
Podróże służbowe
Usługi bankowe
Koszty pozostałe
Ogółem
Przedstawia koszty działalności statutowej wg kosztów rodzajow

Źródła finansowania

darowizny 1%, wpłaty własne,
Kico polska” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

ZIMOWE ŚWIATOWE IGRZYSKA
DLA OSÓB PO TRANSPLANTACJI
OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA
OSÓB PO TRANSPLANTACJI I
„BIEG PO NOWE ŻYCIE”

wpłaty własne
WISŁA

wpłaty własne
Urząd Miasta w Bełchatowie,

OGÓLNOPOLSKIE
IGRZYSKA DLA OSÓB PO

oznań,
oland spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
świebodziński, krośnieński,
rześnia,
BEŁCHATÓW

Rodzinie Oświęcim, MOPS–
Urząd Miasta Łodzi, Miejski
Ośrodek Pomocy R
Bojon Vision Łukasz
Szałwiński

ĆWICZ DLA ZDROWIA I
SPRAWNOŚCI" ZAJĘCIA

KOŚCIELISKO

Darowizny 1%, wpłaty własne

Pharma spółka z o.o.
Poznań, Urząd
a Ostrołęka,
Lubartów
Ożarów
Urząd Gminy
OSÓB PO TRANSPLANTACJI I

WŁOCHY

Łódź, Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych RAZEM
Oświęcim,
atowe w Krośnie, Urząd
olska” Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Osób
Niepełnosprawnych RAZEM
Oświęcim,
wpłaty własne

"ĆWICZ DLA ZDROWIA I
SPRAWNOŚCI" ZAJĘCIA

„BIEG PO NOWE ŻYCIE”

„ĆWICZ DLA ZDROWIA I
SPRAWNOŚCI” –

HALOWE OGÓLNOPOLSKIE
DLA OSÓB PO

POZOSTAŁE KOSZTY
Zdrój

Ogółem

Tabela nr 4. Przedstawia źródła finansowania poszczególnych imprez

1%, wpłaty własne

Wyszczególnienie
Materiały biurowe
Usługi telefoniczne
Usługi księgowe
Usługi pocztowe
Najem pomieszczeń
Usługi serwisowe, przeglądy

Świadczenia na rzecz pracowników
Podróże służbowe
Usługi bankowe, pozostałe opłaty

Ogółem

ozostałe

Zapłata składek ZUS za 2008
Odsetki od składek ZUS za
Ogółem
pozostałe

Dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszenia wg instytucji i innych jednostek
osób fizycznych

Wyszczególnienie

LP

ASTELLAS PHARMA SPÓŁKA Z O.O. Warszawa
SPÓŁKA AKCYJNA Poznań
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAZEM
POWIAT KROŚNIEŃSKI
VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ
MIASTO OSTROŁĘKA
KICO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GMINA MIASTO LUBARTÓW
IWONICZ ZDRÓJ
URZĄD GMINY KRUSZWICA

STAROSTWO POWIATOWE WRZEŚNIA
POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI
CENTRUM POMOCY RODZINIE OŚWIĘCIM
URZĄD MIASTA BEŁCHATÓW
MAŁGORZATA SZYMKOWIAK
– URZĄD MIASTA ŁODZI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE LUBLIN

BOJON VISION ŁUKASZ BOJANOWSKI
TOMASZ SZAŁWIŃSKI

Ogółem
Przedstawienie pozyskanych środków finansowych od
administracji państwowej, samorządowej, fundacji i osób fizycznych

instytucji, jednostek

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
POLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU PO TRANSPLANTACJI
W IWONICZU ZDROJU
Tabela nr 8.
ROZLICZENIE DAROWIZN 1% OTRZYMANYCH W ROKU 2017 i 2018

ZIMOWE

ŚWIATOWE

IGRZYSKA

DLA

OSÓB

PO

XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA OSÓB PO
DIALIZOWANYCH XI OGÓLNOPOLSKIE
RZYSKA OSÓB PO TRANSPLANTACJI I
2.03.2018 r., Zakopane, Witów, Kiry
12 „BIEG PO NOWE ŻYCIE”, 7.04. 2018 r. Wisła
XIII OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DLA OSÓB PO
Bełchatów
ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" ZAJĘCIA
13.06.2018 r. Kościelisko, Kiry
10. MISTRZOSTWA EUROPY DLA OSÓB PO
Włochy
"ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" ZAJĘCIA
13 „BIEG PO NOWE ŻYCIE”, 14

„ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI” –
OGÓLNOPOLSKIE
Promocja
narządów,

stowarzyszenia:

promocja

DLA OSÓB PO
świadomego

dawstwa

Obsługa Biura
Składki członków stowarzyszenia
Opłaty telefoniczne
Opłaty pocztowe

Opłaty bankowe
Usługi księgowe
Materiały biurowe

Kwota do wykorzystania w 2019 r.: 20 000,00 zł

Dochody i koszty organizacji imprez sportowych w ramach działalności statutowej

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATANA
Wyszczególnienie
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wpłaty indywidualne w tym:
ZIMOWE ŚWIATOWE IGRZYSKA DLA OSÓB PO

XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA OSÓB PO

12 „BIEG PO NOWE ŻYCIE”
WISŁA
XIII OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DLA OSÓB PO
BEŁCHATÓW
ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" OBÓZ
SPORTOWY KOŚCIELISKO KIRY
10 EDYCJA MISTRZOSTW DLA OSÓB PO
CAGLIARI SARDYNIA WŁOCHY
"ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" ZAJĘCIA
„ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI” –

KOSZTY OGÓŁEM
XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA OSÓB PO

12 „BIEG PO NOWE ŻYCIE”
WISŁA
XIII OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DLA OSÓB PO
BEŁCHATÓW
ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" OBÓ
KOŚCIELISKO
DLA OSÓB PO TRANSPLANTACJI
WŁOCHY
"ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" ZAJĘCIA
„ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI” –

działalności statutowej stowarzyszenia.

Wartość

Dochody i koszty działalności nieodpłatnej.
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

Wyszczególnienie

Wartość

PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:

ozostałych i osób

Składki członkowskie

KOSZTY OGÓŁEM
XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA OSÓB PO

12 „BIEG PO NOWE ŻYCIE”
WISŁA
OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DLA OSÓB PO
BEŁCHATÓW
ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" OBÓZ SPORTOWY
KOŚCIELISKO KIRY
10 MISTRZOSTWA DLA OSÓB PO TRANSPLANTACJI I
SARDYNIA WŁOCHY
"ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI" ZAJĘCIA

13 „BIEG PO NOWE ŻYCIE” WARSZAWA

„ĆWICZ DLA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI” –

III HALOWE MISTRZOSTWA DLA OSÓB PO
POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE, SPOTKANIA

Przedstawia dochody i koszty działalności

odpłatnej.

