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Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w 
sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków transportowych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości poniżej 1 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty;
- składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł jednostka dokonuje jednorazowych 

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka zalicza do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych 
aktywów;

w momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla 
każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie 
odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
oddania składnika do używania. 
W roku sprawozdawczym jednostka nie dokonywała zmian metod wyceny. 
Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości 
nominalnej. 
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Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą. 
Koszty działalności operacyjnej rozliczane są w mieszanym układzie rodzajowym na kontach 
zespołu 4 i 5 z uwzględnieniem międzyokresowego rozliczenia kosztów na kontach zespołu 6 
i międzyokresowego rozliczenia przechodów na kontach zespołu 8.
Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu 
księgowego:
na koniec roku obrotowego zamyka się konto wynikowe na konto "wynik finansowy" następuje 
przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz 
kosztów związanych z tymi przychodami, a także podatku dochodowego i innych 
obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. 
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Sprawozdanie finansowe jest zgodne z zał. Nr 6 ustawy o rachunkowości. 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE 
JAZZU TRADYCYJNEGO

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

65 435,18

58 041,66

7 393,52

0,00
37 820,07

3 493,87

34 326,20

0,00

27 615,11
3 500,00

5 447,15

-1 947,15

5 196,82
20 471,14

0,48

0,37

0,00

248,00

20 223,25

20 223,25

2020

36 983,10

19 684,00

17 299,10

0,00
20 230,41

20 230,41

0,00

0,00

16 752,69
14 455,20

35 152,07

-20 696,87

5 824,85
-9 769,03

3,82

59,45

0,00

106,89

-9 931,55

-9 931,55
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POLSKIE STOWARZYSZENIE 
JAZZU TRADYCYJNEGO

31.12.2021

8 924,97

8 924,97

45 314,36
350,98
239,34

44 619,39
104,65

53 798,99

33 575,74
20 223,25

440,34

440,34

54 239,33

10 624,97

10 624,97

24 101,27
350,98

2 343,00
21 253,64

153,65

33 575,74

43 507,29
-9 931,55
1 150,50

1 150,50

34 726,24

54 239,33 34 726,24

2021 2020

zł
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INFORMACJA DODATKOWA 

ZGODZNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

Opis Nazwa pliku 

Informacja dodatkowa informacja dodatkowa 2021. pdf 

 

 

Informacja dodatkowa 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, 

ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. 

 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji  

i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  

 

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz 

wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdej kategorii.  

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających  

i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju.  

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach  

Na majątek Fundacji składają się: 

1) Aktywa trwałe 

- urządzenia i maszyny          8 924,97 zł 

2) Aktywa obrotowe 

- zapasy              350,98 zł 

- środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym    44 619,39 zł 

- należności krótkoterminowe            239,34 zł 

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         104,65 zł 

 

3) Pasywa – Fundusz Własny 

- fundusz startowy: 

- zysk (strata) roku bieżącego:      20 223,25 zł 

- zysk (strata) z lat ubiegłych      33 575,74 zł 

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 

- zobowiązania krótkoterminowe          440,34 zł 



4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym  

w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje  

o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 

Na przychody Fundacji składają się: 

 Darowizny pieniężne        3 753,36 zł 

 Dotacje        20 000,00 zł 

 Inne przychody statutowe – nagrody    20 000,00 zł 

 Składki członkowskie i wpisowe     11 080,00 zł 

 Sprzedaż biletów        7 393,52 zł 

 Przychody z 1%         3 208,30 zł 

 Przychody z działalności gospodarczej      3 500,00 zł 

 Pozostałe przychody operacyjne              0,48 zł 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

Na koszty fundacji składają się: 

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej     3 493,87 zł 

 Koszty działalności statutowej odpłatnej   34 326,20 zł 

 Koszty działalności gospodarczej      5 447,15 zł 

 Koszty administracyjne        5 196,82 zł 

 Pozostałe koszty finansowe          248,00 zł 

 Pozostałe koszty operacyjne              0,37 zł 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego  

Brak 

 

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 

dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego 

Wpływ środków z 1%    3 208,30 zł 

 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje 

i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.  

Brak 


