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TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE  
 

 

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2020 

 
 
1. Dane ogólne 
 
Nazwa organizacji: TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE 

Adres siedziby: 06-500 Mława , ul. Sienkiewicza ( korty tenisowe) 

Rachunek bankowy :   BANK PEKAO S.A. o/CIECHANÓW 

                                     nr  73 1240 5282 1111 0010 7386 8298 

 

 
Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność dnia 28.09.2001 roku. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia czas trwania 
działalności stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 
Stowarzyszenie w 2020 roku oraz w latach poprzednich nie prowadziło działalności gospodarczej. 
 
Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000046071. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy 
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.. 
 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do KRS w dniu 30 maja 2005. 
 
 
W okresie sprawozdawczym członkami Zarządu Stowarzyszenia byli: 

 
Marek Jóźwiak – Prezes Zarządu 

Cezary Budzichowski – Wiceprezes Zarządu 

Wojciech Brzozowski – Skarbnik 

Tomasz Kowalczyk – Sekretarz  

Sebastian Paszko – Członek Zarządu 
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2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego  
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. 
 
Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w 
dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowania okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 
działalności. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Stowarzyszenia z inną jednostką organizacyjną. 
Sprawozdanie Stowarzyszenia nie podlega konsolidacji.  

 

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości 
 

3. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz rozpoznania przychodów i kosztów  
 
Stowarzyszenie ze względu na niewielką różnorodność operacji gospodarczych prowadzi rachunkowość uproszczoną 
metodą kasową. 

- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia; 

- amortyzację środków trwałych stosuje się metodą liniową; 

- środki pieniężne - podaje się w wartości nominalnej; 

- należności - wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty; 

- fundusze i kapitały własne - wycenia się w wartości nominalnej; 

- zobowiązania - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 

 

3.1. AKTYWA 
 
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Amortyzacja dokonywana jest 
na podstawie planu amortyzacji metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki uwzględnia się okres 
ekonomicznej użyteczności.  

Zapasy 
Stowarzyszenie nie przechowuje zapasów, środki rozdysponowywane są na bieżąco. 

Należności krótkoterminowe 
Należności wycenia się w kwocie wymagającej opłaty. 
 

Inwestycje krótkoterminowe 
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych na kontach bankowych i w kasie. 
 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
W pozycji czynnych rozliczeń krótkookresowych wykazuje się równowartość przyznanych darowizn i zapomóg, do 
momentu wydatkowania środków w związku z realizacją uchwał. 
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3.2. PASYWA 
 
Fundusz statutowy 
Fundusz statutowy wykazywany jest z przeniesienia wyniku finansowego ustalonego za poprzedni rok obrotowy. 
 
Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 
Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik działalności statutowej powiększony o pozostałe przychody i przychody 
finansowe, pomniejszone o pozostałe koszty i koszty finansowe. 
Wynik finansowy jest przenoszony na fundusz statutowy. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe 
Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
 

Podatek dochodowy odroczony 
Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej dochód jest przeznaczony na 
działalność statutową. 
 
Rozliczenia międzyokresowe 
Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się otrzymane darowizny przeznaczone na określony cel do wykorzystania w 
przyszłych okresach. 
 
Zmiana zasad rachunkowości 
Nie dokonywano zmian w zasadach rachunkowości. 
 

 
3.3 Rozpoznawanie przychodów i kosztów 
 
Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi 
przepisami prawa i statutem oraz przychody finansowe i dotacje. Przychody związane z działalnością statutową 
uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w 
rachunku wyników w momencie ich poniesienia. 
 

 
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu  

 
a. Aktywa trwałe 
Środki trwałe – 265.971,14 zł 
 
b. Długoterminowe rozliczenia okresowe 
Nie wystąpiły. 
 
c. Należności krótkoterminowe 
Nie wystąpiły. 
 
d. Inwestycje krótkoterminowe 
Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:  

- na rachunku bankowym – 21.941,06 zł 
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- w kasie – 2.931,01 zł. 

Razem:   24.872,07 zł 

 
a. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne  
Nie wystąpiły.  
 
b. Fundusze statutowe  
288.501,54 zł. 
 

c. Zobowiązania krótkoterminowe  
Nie wystąpiły.  
 
d. Rozliczenia międzyokresowe  
Nie wystąpiły.  

 
5. Dodatkowa informacja i objaśnienia do rachunku wyników  
 
a. Przychody z działalności statutowej 
 
Składki członkowskie – 3.320 zł 

Wpłaty na karnety – 19.925 zł 

Wpływy z wynajmu powierzchni reklamowej na terenie kortu – 17.566,60 zł 

Wpływy z 1% opp – 5.125,50 zł 

 

Razem przychody w 2020r – 45.937,10 zł 

 

 
b. Koszty realizacji zadań statutowych  

koszty statutowe (materiały, artykuły sportowe, sprzęt sportowy, napoje i inne, mat. szkoleniowe, organizacja i obsługa 
imprez ) – 13.918,65 zł 

c. Koszty administracyjne 

a) usługi obce (opłaty bankowe, opłaty za telewizję i telefon)  - 5.345,06 zł 
b) podatki i opłaty, ZUS – 1.398,54 zł 
b) opłaty za energię –  7.952,98 zł 
c) koszt utrzymania budynku socjalnego – 2.029,52 zł 
d) amortyzacja – 2.057,34 zł 
e) pozostałe – 0,74  zł 
f) wynagrodzenia – 10.100 zł 

d. Pozostałe koszty operacyjne  
Nie wystąpiły.  
 
e. Pozostałe koszty operacyjne  
Nie wystąpiły.  
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f. Przychody finansowe  

Nie wystąpiły. 

 

 
g. Koszty finansowe – nie wystąpiły. 

 

 Jednostki powiązane kapitałowo  

 
Na dzień 31 grudnia 2020 Stowarzyszenie nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach.  
 

 

 

 Informacje dodatkowe i objaśnienia  
 
a. Zatrudnienie  

W 2020 roku Stowarzyszenie  zatrudniało 1 pracownika na umowę o pracę na 1/2 etatu w charakterze pracownika 
kortowego oraz 1 pracownika na umowę zlecenie jako instruktora tenisa ziemnego. 
 
b. Informacja dodatkowa  

 
W 2020 roku Stowarzyszenie nie było obciążone udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami 
związanymi z działalnością statutową.  
 
 
                                                                                                                                          

   

 

Podpisy Zarządu: 

 

1.  Marek Jóźwiak    …………………………………………………… 

 

2. Cezary Budzichowski    …………………………………………………… 

 

3. Wojciech Brzozowski    …………………………………………………… 

 

4. Tomasz Kowalczyk    …………………………………………………… 

 

5. Sebastian Paszko    …………………………………………………… 
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Sprawozdanie sporządził:  
Kamila Jóźwiak 
tel. 692418657 
 
Mława, 27.03.2021r.  

 


