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A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Warszawsko – Mazowiecki Związek Jeździecki ( dalej W-MZJ) został utworzony na podstawie statutu 

uchwalonego dnia 18 grudnia 1998 roku. 

W dniu 14 lipca 2003 roku W-MZJ został wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000167094. 

W-MZJ nadano numer NIP: 5213641145 

W-MZJ nadano numer statystyczny REGON 015442462. 

Na dzień bilansowy, czyli 31 grudnia 2018 roku siedziba W-MZJ mieściła się w Warszawie, ul. Żołny 56. 

 

Celem działania W-MZJ jest: 

 Popularyzacja i upowszechnianie sportu jeździeckiego, 

 Podnoszenie poziomu sportu jeździeckiego 

 Współdziałanie w upowszechnianiu umiejętności jeździeckich 

 Reprezentowanie sportu jeździeckiego w kraju i za granicą 

 

Działania statutowe W-MZJ realizowane są poprzez: 

 Zrzeszanie organizacji mających na celu popularyzację, upowszechnianie i podnoszenie 

poziomu sportu jeździeckiego 

 Wydawanie przepisów oraz regulaminów określających zasady uprawnień sportu oraz 

kontroluje ich przestrzeganie  

 Organizowanie lub powierzanie organizacji zawodów jeździeckich krajowych i 

międzynarodowych  

 Prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności w zakresie szkolenia zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy sportu jeździeckiego 

 Nadawanie klas sportowych zawodnikom  

 Rozwijanie działalności informacyjno-propagandowej w dziedzinie sportu jeździeckiego 

zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej  

 Opiniowanie zamierzeń w zakresie budowy i eksploatacji obiektów jeździeckich 

 Sprawowanie nadzoru nad działalnością zrzeszonych w W-MZJ członków 

 

Czas trwania W-MZJ:  

        W-MZJ został utworzony na czas nieograniczony 

 

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco: 

Działalność podstawowa: 

9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 
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W skład Zarządu W-MZJ na dzień podpisania niniejszego sprawozdania wchodzili: 

1. Patrycja Kaczorowska – Prezes 

2. Anna Hipsz –V-ce Prezes ds. organizacji 

3. Jan Kamiński – V-ce Prezes ds. sportu 

4. Jacek Ryczywolski – Sekretarz 

5. Ewa Porębska Gomółka – Członek Zarządu 

6. Agnieszka Guzowska – Członek Zarządu 

7. Adam Galuba – Członek Zarządu 

8. Michał Pilkiewicz – Skarbnik 

 

W skład Komisji Rewizyjnej W-MZJ na dzień podpisania niniejszego sprawozdania wchodzili: 

1. Michał Ossowski - Przewodniczący 

2. Witold Brodewicz 

3. Sebastian Król 

4. Dorota Zboińska 

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. 

Dane porównawcze zostały sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 

3. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Sprawozdanie finansowe W-MZJ zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

W-MZJ w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2018 roku. Zarząd 

W-MZJ nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, 

które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez W-MZJ w okresie co 

najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania 

bądź istotnego ograniczenia przez niego dotychczasowej działalności. 

4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 

4.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2342, z późn. zm.– dalej „UoR”). 

W-MZJ nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z Art 64 ustęp 1 Ustawy o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. 

Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień 

przewidzianych przez UoR dla jednostek nie podlegających obowiązkowi badania i ogłaszania 

sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1: 

W-MZJ odstąpił od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale 

własnym (zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR); 

Przy sporządzaniu sprawozdania W-MZJ zastosował szczegółowość zgodnie z art. 50 UoR. 
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Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki 

zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. 

4.2. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez W-MZJ aktywa trwałe w postaci praw majątkowych, 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby Związku. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł 

amortyzowane są jednorazowo w wprowadzenia ich do ewidencji. 

4.3. Środki trwałe 

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Związku. 

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu wartość nakładów poniesionych na ich 

ulepszenie. 

Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych W-MZJ dokonuje począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Środki trwałe, 

których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu 

wprowadzenia ich do ewidencji. 

4.4. Należności krótko i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

4.5. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Do środków pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i 

dewiz. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej, a waluty obce po średnim kursie 

NBP z dnia bilansowego. 
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4.6. Rozliczenia międzyokresowe 

Związek dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Zgodnie z zasadą 

współmierności Związek dokonuje rozliczenia przychodów w okresach, których dotyczą, z 

zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności rozliczenia te dotyczą kwot otrzymanych na poczet 

przyszłych przychodów z tytułu składek rocznych dotyczących roku 2018. 

4.7. Zobowiązania handlowe i pozostałe 

Zobowiązania handlowe i pozostałe obejmują kwoty wynikające z przeszłych zdarzeń, które Związek 

będzie musiał przekazać innemu podmiotowi w postaci, dóbr, usług, pieniędzy lub innych korzyści 

ekonomicznych. W szczególności stanowią je zobowiązania z tytułu otrzymanych dostaw i usług, 

oszacowanych dostaw i usług. 

4.8. Przychody i koszty  

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze 

źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, przychody z wykonywanej działalności statutowej 

odpłatnej a także przychody finansowe. 

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Koszty działalności Związku to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń 

określonych statutem. 

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się: 

 koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez Związek zadań 

przewidzianych statutem, 

 koszty działalności statutowej odpłatnej, 

 koszty administracyjne. 

4.9. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na 

złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są 

odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych albo kapitalizowane są, w przypadkach 

określonych przepisami, w wartości aktywów. 

 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 

 31 grudnia 2018 roku 

EURO 4,3000 
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 Na dzień 31 grudnia 

2018 roku 

 Na dzień 31 grudnia 

2017 roku 

A. AKTYWA TRWAŁE -                                   -                                   

I. Wartości niematerialne i prawne -                                   -                                   

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych -                                   -                                   

2. Wartość firmy -                                   -                                   

3. Inne wartości niematerialne i prawne -                                   -                                   

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -                                   -                                   

II. Rzeczowe aktywa trwałe -                                   -                                   

1. Środki trwałe -                                   -                                   

2. Środki trwałe w budowie -                                   -                                   

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -                                   -                                   

III. Należności długoterminowe -                                   -                                   

1. Od jednostek powiązanych -                                   -                                   

2. Od pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale -                                   -                                   

3. Od pozostałych jednostek -                                   -                                   

IV. Inwestycje długoterminowe -                                   -                                   

1. Nieruchomości -                                   -                                   

a) nieruchomości inwestycyjne -                                   -                                   

b) nakłady związane z przyszłymi nieruchomościami inwestycyjnymi -                                   -                                   

c) zaliczki na nieruchomości inwestycyjne -                                   -                                   

2. Wartości niematerialne i prawne -                                   -                                   

3. Długoterminowe aktywa finansowe -                                   -                                   

a) w jednostkach powiązanych -                                   -                                   

b) w pozostałych jednostkach, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale -                                   -                                   

c) w pozostałych jednostkach -                                   -                                   

4. Inne inwestycje długoterminowe -                                   -                                   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -                                   -                                   

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -                                   -                                   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe -                                   -                                   

B. AKTYWA OBROTOWE 151 231,59                   85 967,20                      

I. Zapasy -                                   -                                   

1. Materiały -                                   -                                   

2. Półprodukty i produkty w toku -                                   -                                   

3. Produkty gotowe -                                   -                                   

4. Towary -                                   -                                   

5. Zaliczki na dostawy -                                   -                                   

II. Należności krótkoterminowe 5 875,44                        4 329,13                        

1. Należności od jednostek powiązanych -                                   -                                   

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -                                   -                                   

-(1) do 12 miesięcy -                                   -                                   

-(2) powyżej 12 miesięcy -                                   -                                   

b) inne -                                   -                                   

2. Należności od pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale -                                   -                                   

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -                                   -                                   

b) inne -                                   -                                   

3. Należności od pozostałych jednostek 5 875,44                        4 329,13                        

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 310,70                        3 778,17                        

-(1) do 12 miesięcy 4 310,70                        3 778,17                        

-(2) powyżej 12 miesięcy -                                   -                                   

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ, zdr. i  in. świadczeń 552,48                           -                                   

c) inne 1 012,26                        550,96                           

d) dochodzone na drodze sądowej -                                   -                                   

III. Inwestycje krótkoterminowe 144 736,97                   81 055,54                      

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 144 736,97                   81 055,54                      

a) w jednostkach powiązanych -                                   -                                   

b) w pozostałych jednostkach -                                   -                                   

c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe 144 736,97                   81 055,54                      

-(1) środki pieniężne w kasie i  na rachunkach 144 736,97                   81 055,54                      

-(2) inne środki pieniężne -                                   -                                   

-(3) inne aktywa pieniężne -                                   -                                   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe -                                   -                                   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 619,18                           582,53                           

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy -                                   -                                   

AKTYWA RAZEM 151 231,59                   85 967,20                      

AKTYWA
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 Na dzień 31 grudnia 

2018 roku 

 Na dzień 31 grudnia 

2017 roku 

A. FUNDUSZ WŁASNY 132 301,47                   78 246,66                      

I. Fundusz statutowy 78 246,66                      26 380,79                      

II. Pozostałe fundusze -                                   -                                   

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -                                   

IV. Zysk (strata) netto 54 054,81                      51 865,87                      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 18 930,12                      7 720,54                        

I. Rezerwy na zobowiązania -                                   -                                   

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -                                   -                                   

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -                                   -                                   

-(1) długoterminowa -                                   -                                   

-(2) krótkoterminowa -                                   -                                   

3. Pozostałe rezerwy -                                   -                                   

-(1) długoterminowe -                                   -                                   

-(2) krótkoterminowe -                                   -                                   

II. Zobowiązania długoterminowe -                                   -                                   

1. Wobec jednostek powiązanych -                                   -                                   

2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale -                                   -                                   

3. Wobec pozostałych jednostek -                                   -                                   

a) kredyty i  pożyczki -                                   -                                   

b) z tytułu emisji  dłużnych papierów wartościowych -                                   -                                   

c) inne zobowiązania finansowe -                                   -                                   

c) zobowiązania wekslowe -                                   -                                   

d) inne -                                   -                                   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 13 815,12                      5 605,54                        

1. Wobec jednostek powiązanych -                                   -                                   

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -                                   -                                   

-(1) do 12 miesięcy -                                   -                                   

-(2) powyżej 12 miesięcy -                                   -                                   

b) inne -                                   -                                   

2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale -                                   -                                   

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -                                   -                                   

b) inne -                                   -                                   

3. Wobec pozostałych jednostek 13 815,12                      5 605,54                        

a) kredyty i  pożyczki -                                   -                                   

b) z tytułu emisji  dłużnych papierów wartościowych -                                   -                                   

c) inne zobowiązania finansowe -                                   -                                   

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 964,49                      2 911,05                        

-(1) do 12 miesięcy 10 964,49                      2 911,05                        

-(2) powyżej 12 miesięcy -                                   -                                   

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi -                                   -                                   

f) zobowiązania wekslowe -                                   -                                   

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i  innych tytułów publicznoprawnych 1 847,89                        2 694,49                        

h) z tytułu wynagrodzeń 1 002,74                        -                                   

i) inne -                                   -                                   

4. Fundusze specjalne -                                   -                                   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 115,00                        2 115,00                        

1. Ujemna wartość firmy -                                   -                                   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 115,00                        2 115,00                        

-(1) długoterminowe -                                   -                                   

-(2) krótkoterminowe 5 115,00                        2 115,00                        

PASYWA RAZEM 151 231,59                   85 967,20                      

PASYWA
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 Za rok zakończony 31 

grudnia 2018 roku 

 Za rok zakończony 31 

grudnia 2017 roku 

A. Przychody z działalności statutowej 212 920,00                           183 800,00                           

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 174 200,00                           153 580,00                           

II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 38 720,00                              30 220,00                              

III.Przychody z pozostałej działalności statutowej -                                           -                                           

B.  Koszt z działalności statutowej 91 801,15                              79 202,81                              

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 57 848,19                              49 004,02                              

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 33 952,96                              30 198,79                              

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 121 118,85                           104 597,19                           

D. Przychody z działalności gospodarczej -                                           -                                           

E. Koszty działalności gospodarczej -                                           -                                           

F. Zyska (strata) z dzialalności gospodarczej  (D-E) -                                           -                                           

G. Koszty ogólnego zarządu 69 837,64                              51 014,53                              

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 51 281,21                              53 582,66                              

I. Pozostałe przychody operacyjne 4 582,79                                3 350,04                                

J. Pozostałe koszty operacyjne 1 826,52                                5 119,38                                

K. Przychody finansowe 17,33                                      52,55                                      

L. Koszty finansowe -                                           -                                           

M. Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L) 54 054,81                              51 865,87                              

N. Podatek dochodowy -                                           -                                           

O. Zysk (strata) netto (M-N) 54 054,81                              51 865,87                              

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, to jest do 24 maja 2019 roku 

nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego. 

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A 

NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy to jest do dnia 

24 maja 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2018 roku. 

3. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANYMI 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY 

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie zostały zmienione metody prezentacji 

danych w porównaniu z latami poprzedzającymi. 

4. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM 

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd W- MZJ nie wprowadził 

żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Spółki. 

5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 W-MZJ nie poniósł wydatków na nabycie wartości 

niematerialnych i prawnych. 

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

W-MZJ nie ponosił wydatków na nabycie środków trwałych w bieżącym roku obrotowym. Na dzień 

bilansowy, czyli 31 grudnia 2018 roku W-MZJ nie posiadał rzeczowych aktywów trwałych. 
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7. NALEŻNOŚCI 

 

 

8. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 

Na dzień bilansowy, czyli 31 grudnia 2018 roku W-MZJ nie dokonał odpisów aktualizujących wartość 

należności. 

9. ŚRODKI PIENIĘŻNE 

 

10. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE 

 

11. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE 

 

Należności krótkoterminowe
Na dzień 31 grudnia 

2018 roku

Na dzień 31 grudnia 

2017 roku

zł zł

1. Należności od jednostek powiązanych  -   -  

a) z tytułu dostaw i usług  -   -  

- do 12 miesięcy  -   -  

- powyżej 12 miesięcy  -   -  

b) inne  -   -  

2. Należności od pozostałych jednostek, w których spółka 

posiada zaangażowanie w kapitale
 -   -  

a) z tytułu dostaw i usług  -   -  

b) inne  -   -  

3. Należności od pozostałych jednostek  5 875,44  4 329,13 

a) z tytułu dostaw i usług  4 310,70  3 778,17 

- do 12 miesięcy  4 310,70  3 778,17 

- powyżej 12 miesięcy  -   -  

b) z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych
 552,48  -  

c) inne  1 012,26  550,96 

d) dochodzone na drodze sądowej  -   -  

Razem należności  5 875,44  4 329,13 

Na dzień 31 grudnia 

2018 roku

Na dzień 31 grudnia 

2017 roku

Środki pieniężne w kasie 613,28                     179,19                     

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 144 123,69             80 876,35               

Inne środki pieniężne -                            -                            

Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla 

potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków 

pieniężnych -                            -                            

Razem środki pieniężne 144 736,97             81 055,54               

Na dzień 31 grudnia 2018 

roku

Na dzień 31 grudnia 2017 

roku

zł zł

Domena                                   171,61                                      307,50    

Ubezpieczenie majątkowe                                   447,57                                      275,03    

Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

czynne                                   619,18                                      582,53    

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na dzień 31 grudnia 2018 

roku

Na dzień 31 grudnia 2017 

roku

zł zł

Sporządzenie sprawozdania                                   615,00                                      615,00    

Przychody przyszłych okresów                               4 500,00                                  1 500,00    

Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

bierne                               5 115,00                                  2 115,00    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne
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12. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

 

13. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ, 

W TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM 

 

 

Dochody osiągnięte przez W-MZJ zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Związku. 

Zobowiązania krótkoterminowe
Na dzień 31 grudnia 

2018 roku

Na dzień 31 grudnia 

2017 roku

zł zł

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  -   -  

a) z tytułu dostaw i usług  -   -  

- do 12 miesięcy  -   -  

- powyżej 12 miesięcy  -   -  

b) inne  -   -  

2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka 

posiada zaangażowanie w kapitale  -   -  

a) z tytułu dostaw i usług  -   -  

b) inne  -   -  

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  13 815,12  5 605,54 

a) kredyty i  pożyczki  -   -  

b) z tytułu emisji  dłużnych papierów wartościowych  -   -  

c) inne zobowiązania finansowe  -   -  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  10 964,49  2 911,05 

- do 12 miesięcy  10 964,49  2 911,05 

- powyżej 12 miesięcy  -   -  

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  -   -  

f) zobowiązania wekslowe  -   -  

g) z tytułu podatków, dotacji ceł, 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  1 847,89  2 694,49 

h) z tytułu wynagrodzeń  1 002,74  -  

i) inne  -   -  

Razem zobowiązania  13 815,12  5 605,54 

Rodzaj przychodów
Za rok zakończony 31 

grudnia 2018 roku

Za rok zakończony 31 

grudnia 2017 roku

Działalność statutowa nieodpłatna:  174 200,00  153 580,00 

Składki członkowskie  34 350,00  24 050,00 

Opłaty rejestracyjne  47 750,00  43 230,00 

Wpis do kalendarza ( zawody)  13 900,00  12 750,00 

Licencje zawodników/koni  45 950,00  44 250,00 

Wpłata Polskiego Związku Jeździeckiego  25 950,00  22 300,00 

Darowizny

Dotacja " Budujemy jeździeckie regiony"

inne  6 300,00  7 000,00 

Działalność statutowa odpłatna:  38 720,00  30 220,00 

Szkolenia i  kursy  38 720,00  30 220,00 

Odsetki od środków na rachunku bankowym  17,33  52,55 

Pozostałe  4 582,79  3 350,04 

Przychody ze sprzedaży ogółem  217 520,12  187 202,59 
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14. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW 

 

15. PODATEK DOCHODOWY 

 

16. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU 

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1 osoba. 

17. INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH 

MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH ICH FINANSOWANIA 

Okres obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku był piętnastym okresem działalności 

Związku. 

Wszystkie otrzymane przychody oraz poniesione koszty związane z działalnością statutową Związku 

przeznaczane są na cele statutowe.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane powody niemożliwości kontynuowania 

działań w latach kolejnych. 

 

Rodzaj kosztów
Za rok zakończony 31 

grudnia 2018 roku

 Za rok zakończony 31 

grudnia 2017 roku 

Koszty działalności statutowej 57 848,19                             49 004,02                           

Koszt nowej strony www, domena 738,00                                 

Mat. biurowe + doposażenie nowego biura 41,46                                     6 258,20                             

Koszty obsługi administracji 1 115,00                                1 419,24                             

Zebrania zarządu, Walne ( wynajem sali, catering) 4 704,21                                3 189,36                             

Wsparcie dla klubów 15 395,47                             15 305,00                           
Materiały reklamowe, promocja 7 487,77                                2 461,91                             

Zakończenie sezonu jeździeckiego 2 004,37                                6 151,23                             

Imprezy główne WMZJ 15 217,91                             5 274,71                             

Dotacje 2 500,00                                

Pozostałe 9 382,00                                8 206,37                             

Koszty działalności statutowej odpłatnej 33 952,96                             30 198,79                           

Koszt szkoleń oraz kursów 33 952,96                             30 198,79                           

Koszty administracyjne 69 837,64                             51 014,53                           

Obowiązkowe składki PZJ,UZS 250,00                                 

Wynagrodzenia, BHP, 43 212,08                             27 056,01                           

Księgowość 10 418,10                             10 209,00                           

Czynsz ( siedziba Związku) 8 542,50                                10 800,00                           

Wyposażenie 143,62                                   1 062,39                             

Opłaty notarialne, sądowe, urzędowe 38,00                                   

Prowizja bankowa 308,20                                 

Pozostałe 7 521,34                                1 290,93                             

Pozostałe koszty operacyjne 1 826,52                                5 119,38                             

RAZEM 163 465,31                           135 336,72                         

Za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 

2018

Za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 

2017

54 054,81             51 865,87          

-                          -                        

-                          -                        

-                          -                        

-                          -                        

54 054,81             51 865,87          

-                          -                        

9 367,16               3 423,80             

44 687,65             48 442,07          

-                          -                        

-                          -                        PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

- dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40

PODSTAWA OPODATKOWANIA

STAWKA PODATKOWA

Odliczenia od dochodu, w tym:

- dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4

Koszty podatkowe nie stanowiące kosztów bilansowych (-)

Dochód/strata podatkowa

Przychody podatkowe nie stan. przychodów bilansowych (+)

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)

WYNIK FINANSOWY BRUTTO:

Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (-)
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Agnieszka Guzowska                                                                          Adam Galuba 
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                 Michał Pilkiewicz                                                                                      Jacek Ryczywolski    

 Skarbnik                                                                                         Sekretarz 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

Warszawa, 10 czerwca 2019 roku 


