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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016r.poz.1047) z
póżn.zmian .Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie Rozp.Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad nrachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137
z 2001r. poz.1539 z póżn.zm.) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości przewiduje się
stosować w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowe grupowanie
operacji gospodarczych, aby informacje z nich wynikające były porównywalne.
Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wycenione zostały zgodnie z ustawą o
rachunkowości stosując odpowiednie zasady cen nabycia lub kosztu wytworzenia z
uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.
Jednostka nie posiada aktywów trwałych i w związku z tym nie dokonuje się ich wyceny.
Aktywa obrotowe to środki pieniężne wycenione wg wartości nominalnej.
Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.
Na dzień bilansowy wycenia się na kwotę wymaganej zapłaty (po pomniejszeniu o odpisy
aktualizacyjne) , zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
Do ewidencji księgowej kosztów służą konta Zespołu 4 – „koszty według rodzaju” z podziałem
na realizowane projekty , działalność odpłatną i nieodpłatną, rodzaje środków finansujących
projekty oraz rodzaj realizowanych działań w poszczególnych projektach. W stowarzyszeniu
wszystkie ponoszone koszty są kosztami statutowymi.
Przychody jednostki ewidencjonowane są w zespole „7” w podziale na ich źródła, działalność
odpłatną i nieodpłatną oraz rodzaje działalności.
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym.
Nadwyżka przychodów nad kosztami lub nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa lub
zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty statutowe w latach następnych.
Fundusze (kapitały) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu
Stowarzyszenia. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, przeznaczony na
finansowanie jej działalności statutowej.
W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które miałaby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia 
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.Nie sporządzono zmian w kapitale 
Funduszu własnym.
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Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz
stowarzyszenia przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
memoriału, współmierności przychodów i i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody z działalności statutowej stanowią dotacje, składki członkowskie oraz darowizny
osób fizycznych, prawnych, określone statutem stowarzyszenia.
Koszty działalności stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty
administracyjne.
W ciągu roku obrotowego na stronie Wn konta ujmuje się straty nadzwyczajne, a na stronie Ma
zyski nadzwyczajne, zgodnie z definicją okresloną art.3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości.
Na konto to przenosi się na koniec roku obrotoweg ( na dzień bilansowy) salda kont
wynikowych.Ustalony wynik finansowy wykazuje się w rachunku zysków i strat.Saldo konta 
wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn-stratę netto                   
saldo Ma-zysk netto.
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Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 i zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności stowarzyszenia.
Rachunek zysków i strat sporządza się według załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe obejmuje:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa
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Informacja uzupełniająca

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
Aktywa trwałe zamykają się kwotą 0.00
I.Dodatkowe informacje i objaśnienia
IIAktywa obrotowe
wykazane w bilansie stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym , w kasie oraz
należności krótkoterminowe na ogólną kwotę     18740,89
Środki pieniężne - 17733,89
- środki pieniężne na rachunku bankowym          13619,66
- środki pieniężne w kasie                                      4114,23
Należności krótkoterminowe                                  1007,00
III. Informacja o strukturze przychodów
Przychody z działalności statutowej                       7452,40
W tym
- wpisowe z organizacji imrez sport.     6059,80
- składki członkowskie                            325,00
- darowizny 1% podatku                         867,60                                               
- darowizny                                             200,00
Przychody z działalności finansowej 0,00
IV. Informacja o strukturze kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych      8416,56
- zużycie materiałów i energii                  398,59
- usługi obce                                            737,51
- wynagrodzenia                                   3083,26
- podatki i opłaty                                     500,00                                       -
pozostałe koszty operacjne                 3245,88
- podróże służbowe                                 451,32
V. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowi kwota: 
- inne zobowiązania
VI. Wynik na działalności statutowej          964,16
- nadwyżka kosztów nad przychodami       964,16
VII. Dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń                                                
W 2020 stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń oraz nie udzielało kredytów.               
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na etatach.
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Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W Bilansie na koniec roku obrotowego wykazane zosta�y  aktywa i pasywa:

Aktywa zawierają:
Aktywa trwałe-nie występują
Aktywa obrotowe - występują obejmując:
Zapasy, Należności krótkoterminowe , Inwestycja krótkoterminowe
Pasywa zawierają:
Fundusz własny - występuje obejmując: 
Fundusz statutowy, Zysk (strata) netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – występują obejmując:
Rezerwy na zobowiązania

Zysk (strata) z lat ubiegłych, służy do ewidencji księgowej rozliczenia wyniku finansowego netto za poprzedni rok
obrotowy lub lata poprzednie. Opolski Okręgowy Związek Badmintona sporządził sprawozdanie finansowe zgodnie
z ustawą o rachunkowości, dlatego też wykazuje wynik finansowy za rok obrotowy z lat ubiegłych.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy, który może być wielkością dodatnią (zyskiem) w przypadku nadwyżki
przychodów nad kosztami, lub wielkością ujemną (stratą) występuje gdy powstaje nadwyżka kosztów nad
przychodami. Wykazany wynik finansowy musi być zgodny z ustalonym w rachunku wyników. Wynik finansowy
przenosi się na dzień bilansowy na konto rozliczenia wyniku finansowego, na którym pozostaje do czasu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. 
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, a zobowiązania finansowe według wartości godziwej. Nie
wykazuje się zobowiązań umorzonych i przedawnionych.
Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym-nie dokonano w ciągu roku obrotowego zmian metod
księgowania i wyceny.
Porównywalność danych-niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2020.
Zdarzenia nieuwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat - w momencie sporządzania informacji
dodatkowej nie były znane zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w bilansie oraz
rachunku zysków i strat.
Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2020- nie zaistniała potrzeba ujmowania
zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
Nie wystąpiły w roku obrotowym transakcje z członkami zarządu, w zakresie wypłat wynagrodzeń, udzielonych
pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.
Zgodnie ze statutem Opolskiego Okręgowego Związku Badmintona w Głubczycach dochody niezależnie od źródeł,
z jakich pochodzą przeznaczone są na cele statutowe.
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Informacja dodatkowa za rok obrotowy 2020 

I. Informacja o strukturze przychodów 

Przychody z działalności statutowej                                         7452,40 

W tym:                            

- wpisowe z organizacji imprez sportowych                              6059,80 

- składki członkowskie                                                                    325,00 

- darowizny 1%  podatku                                                                867,60 

-darowizny                                                                                         200,00                                                                        

Przychody z działalności finansowej                                               0,00  

II. Informacja o strukturze kosztów  

Koszty realizacji zadań statutowych                                         8416,56 

- zużycie materiałów i energii                                                      398,59  

- usługi obce                                                                                   737,51 

- wynagrodzenia                                                                           3083,26 

- podróże służbowe                                                                       451,32 

- podatki i opłaty                                                                            500,00 

- pozostałe koszty operacyjne                                                    3245,88 

 

III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowi kwota             0,00 

 - inne zobowiązania                                                                                  0,00                                                                                                            

IV. Wynik na działalności statutowej                                                  964,16 

- nadwyżka kosztów nad przychodami                                               964,16 

 

V. Dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń. 

W 2020 stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń oraz nie udzielało kredytów. 

VI. Dane na temat zatrudnienia 

W roku 2020 stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na etatach 

 


