
TARNOBRZESKI KLUB SZACHOWY

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: TARNOBRZESKI KLUB SZACHOWY
Siedziba: al.Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 8671957019
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000041870

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Zakłąda się prowadzenie rachunkowości według uproszczeń przewidzianych w ustawie o 
rachunkowości dla jednostek mikro polegających między innymi na rezygnacji ze 
stosowania zasady ostrożności(art.7 ust.2.2a uor),rezygnacji z wyceny aktywów i pasywów 
według wartości godziwej(art.28 a uor).  Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym 
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz 
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Nabyte i wytworzone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
równej lub niższej niż 10000 zł, mimo przewidywanego okresu użytkowania dłuższego niż 
rok, zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty zużycia materiałów w dacie przekazania 
ich do użytkowania.

2. Plan amortyzacji sporządzony w formie tabeli amortyzacyjnej, uwzględniający stawki i 
kwoty rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, sporządza się na podstawie 
każdorazowej decyzji Zarządu przy oddaniu składnika majątku trwałego do używania, 
określającej także przyjętą dla tego składnika metodę amortyzacji zgodnie z zasadami i 
stawkami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Materiały nabywane w niezbędnych ilościach oraz wyposażenie służące prowadzonej 
działalności statutowej zalicza się w koszty w momencie zakupu.
4. Rozchód towarów handlowych wyceniany jest metodą pierwsze przyszło- pierwsze 

wyszło.
5. Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej pomniejszonej o odpis  

aktualizujący ich wartość.
Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:

- jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji 
należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 

2

TARNOBRZESKI KLUB SZACHOWY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



6. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów 
źródłowych, Zarząd stowarzyszenia zezwala na udokumentowanie operacji gospodarczej 
za pomocą dowodów zasadniczych, zgodnie z art.20 ust.4 ustawy o rachunkowości.
7. Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas 
walutowych wycenia się według kursu:
nie dotyczy. 

Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą :
nie dotyczy

Ustalenia wyniku finansowego:
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone zgodnie
z obowiązującymi zasadami polskiej ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem metod 
wyceny
aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego określonych na dzień bilansowy,
Stowarzyszenie zakłada prowadzenie rachunkowości według uproszczeń przewidzianych
w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro polegających między innymi na
rezygnacji ze stosowania zasady ostrożności(art.7 ust.2.2a uor),rezygnacji z wyceny
aktywów i pasywów według wartości godziwej(art.28 a uor).

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 72 658,93 59 675,90

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 519,00 39,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 72 139,93 59 636,90

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 72 658,93 59 675,90
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 72 619,93 59 636,90

I. Fundusz statutowy 59 636,90 50 478,47

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto 12 983,03 9 158,43

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39,00 39,00

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 39,00 39,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 72 658,93 59 675,90
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 28 750,00 44 406,90

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

28 750,00 44 406,90

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 12 548,37 33 706,78

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

12 548,37 33 706,78

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 16 201,63 10 700,12

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu 1 864,60 2 143,73

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

14 337,03 8 556,39

I. Pozostałe przychody operacyjne 264,42

J. Pozostałe koszty operacyjne 1 530,00

K. Przychody finansowe 176,00 390,28

L. Koszty finansowe 52,66

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 12 983,03 9 158,43

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 12 983,03 9 158,43
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Pozostałe informacje.

Informacja_dodatkowa_2020.docx
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