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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Siedziba

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Ulica WAŁ MIEDZESZYńSKI

Nr budynku 377

Nr lokalu 14

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 03-980

Adres

Poczta WARSZAWA

NIP 1132875173

KRS 0000485827

Data od 2021-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2021-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostka przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje zasadę ostrożności. Wycena wg
wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia .Redystrybucja zysku – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego wynik finansowy zwiększa lub zmniejsza kapitał (fundusz) podstawowy).

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i
kosztów oraz ostrożnej wyceny.Jednostka w swoim sprawozdaniu finansowym przedstawia informacje uzupełniające
do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy, a więc nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49
pkt.4 ustawy o rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuującej działalność.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 86 460,18 70 930,53 -

Pasywa razem 86 460,18 70 930,53 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

26 634,92 59 825,26 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

26 634,92 59 825,26 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, sporządzone zgodnie z
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego , określone w załączniku 6
do ustawy o rachunkowości. Związek działa pod nazwą POLSKI ZWIĄZEK KITEBO
ARDINGU, z siedzibą pod adresem 03-980 WARSZAWA UL.WAŁ MIEDZESZY
ŃSKI 377/14.Jednostka została zarejestrowana w dniu 19.11.2013 roku przez Sąd
Rejonowy w Rejestrze Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000485827.Czas trwania
Jednostki zgodnie z umową jest nieoznaczony.Jednostka prezentuje sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021r. i kończący się 31.12.2021r.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera porównywalne dane finansowe za rok
obrotowy 2020. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kon
tynuowania działalności gospodarczej przez Jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w
niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.Sprawozdanie finansowe zostało przygotow
ane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.Wynik finansowy Jednostki za dany
rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmiern
ości przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.Jednostka w swoim sprawozdaniu
finansowym przedstawia informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem
nr 6 do ustawy, a więc nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art.
49 pkt.4 ustawy o rachunkowości. Jednostka nie stosuje uproszczenia w ramach
przyjętych zasad rachunkowości polegające na nierozliczaniu przychodów i kosztów
z tytułu niezakończonych usług długoterminowych w sposób przewidziany w art.
34a i 34b ponieważ udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy
nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.Je
dnostka nie posiada środków trwałych.Należności wykazuje się w kwocie wymaganej
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.Organizac
ja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości
nominalnej.Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na
dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty
na dzień poprzedzający ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym
jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Warszawa , dnia 24.06.2021r.
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