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Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości,
z tym, że środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się
w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według: cen
nabycia (zakupu), kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny
środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Składniki majątku o wartości początkowej nie
większej niż 10.000 zł nie są zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych
i bezpośrednio obciążają koszty działalności jednostki. Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową według
stawek zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ). Środki trwałe w budowie, grunty i prawo
wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
Inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Udziały nabyte za waluty obce przelicza się według
średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy.
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w ciągu roku w kwotach wymaganej zapłaty, z
zachowaniem ostrożnej wyceny. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w
walutach obcych należności po kursie średnim stosowanym przez Narodowy Bank Polski dla
danej waluty obcej na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach
obcych powstałe na dzień ich wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do
kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się po kursie średnim
stosowanym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty obcej na ten dzień. Różnice
kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych zalicza się odpowiednio do
kosztów lub przychodów finansowych.
Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone
w walutach obcych zobowiązania po kursie średnim stosowanym przez Narodowy Bank Polski
dla danej waluty obcej na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w
walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny lub przy uregulowaniu zobowiązań w walutach
obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
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Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w koszty danego okresu
sprawozdawczego są dokonywane stosowanie do upływu czasu
i wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie. Czas i sposób rozliczeń
każdorazowo jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady
ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności
wyceny uwzględniają w szczególności równowartość otrzymanych od odbiorców należnych
środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi
w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Sprawozdanie finansowane zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowości. RZiS strat został sporządzony wg wariantu porównawczego.
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Sprawozdanie finansowane zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami). Jednostka
nie sporządza zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz
sprawozdania z działalności.
Księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
( jedn.tekst Dz.U. z 2021 r. poz 217 )
W roku obrotowym nie zmieniono metod wyceny majątku, ani zasad księgowości.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy zachowano ciągłość
bilansową. Dane liczbowe pasywów i aktywów bilansu na początek roku obrotowego są 
zgodne z danymi ujawnionymi w bilansie na dzień bilansowy roku obrotowego 2020.                     
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POLSKI KOMITET 
ŚWIATOWEGO KONGRESU 
GÓRNICZEGO

31.12.2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

237 759,57
0,00
0,00

237 759,57
0,00
0,00

237 759,57
54 058,38

0,00
154 600,12

29 101,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

237 759,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

208 711,50
0,00

327,14
208 384,36

0,00
0,00

208 658,50
54 058,38

0,00
105 899,90

48 700,22
53,00

0,00
0,00

53,00
0,00

208 711,50

237 759,57 208 711,50

2021 2020

zł
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POLSKI KOMITET 
ŚWIATOWEGO KONGRESU 
GÓRNICZEGO

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

27 836,34

27 836,34

0,00

0,00
160,97

160,97

0,00

0,00

27 675,37
0,00

0,00

0,00

6 005,66
21 669,71

0,00

327,14

7 758,50

0,00

29 101,07
0,00

29 101,07

2020

60 419,59

0,00

0,00

60 419,59
1 960,67

0,00

0,00

1 960,67

58 458,92
0,00

0,00

0,00

9 139,50
49 319,42

0,00

0,11

586,92

1 206,01

48 700,22
0,00

48 700,22
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29 101,07

29 101,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego     
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  

NIP:6342391840     

Regon: 276708370     
  

  

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA  

FINANSOWEGO ZA ROK 2021  
  

Część 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. Jedyne 

zobowiązania finansowe organizacji opisane zostały w części 3: Uzupełniające dane o 

aktywach i pasywach.  

  

  

Część 2  
Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administrujących, 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 administrujących i zarządzających, a 

także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 

rodzaju.  

  

  

Część 3  
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.   

Na majątek organizacji składają się:  

1. Aktywa trwałe: brak  

2. Aktywa obrotowe:  
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- zapasy: 0,00 zł  

- środki finansowe w kasie: 0,00 zł  

- środki finansowe na rachunku bankowym: razem 237.759,57 zł, z czego: 

135.048,70 PLN 

2067,07 EUR  

22.956,55 USD 

- należności: 0,00 zł  

3. Pasywa – Fundusz Własny:  

- fundusz statutowy: 54.058,38 zł  

- zysk z roku bieżącego: 29.101,07 zł  

- zysk z lat ubiegłych: 154.600,12 zł  

4. Pasywa – zobowiązania i rezerwy:  brak 

Zysk za rok 2021 w wysokości 29.101,07 zł zostanie przeznaczony na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

  

Część 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.   

Struktura zrealizowanych przychodów:  

- składki członkowskie i wpisowe: 27.836,34 zł    

- darowizny od osób fizycznych: 0,00zł  

- darowizny od osób prawnych: 0,00 zł  

- przychody z 1%: 0,00zł  

- przychody finansowe – dodatnie różnice kursowe: 7.758,50 zł  
  
     

  

Część 5  
Informacje o strukturze poniesionych kosztów.   

Struktura poniesionych kosztów:  

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 160,97 zł zł  

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00 zł  

- koszty zarządu: 6.005,66 zł  

- pozostałe koszty: 327,14 zł   
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Część 6  
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.    

W roku 2021 fundusz statutowy nie uległ zmianie.   
  
  

Część 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.   

Nie dotyczy.  

  

Część 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.   

Nie występują.   
  

  

Data sporządzenia: 3 marca 2022 r.  
  

  

  
 


