Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019
1. Nazwa: Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
2. Nazwa skrócona:
3. Siedziba:

PZPC

01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34

4. Forma prawna: stowarzyszenie
samodzielnie bilansująca się jednostka nie posiadająca

5. Forma organizacyjna:
oddziałów
6. NIP

118-04-77-269

7. REGON

0000865964

8. Rodzaj rejestru:

Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr 0000109790
9. Przedmiot działalności: Przedmiotem działania

Związku jest dyscyplina sportowa

podnoszenia ciężarów składająca się z dwóch konkurencji: rwania sztangi oraz podrzutu
sztangi zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów
(IWF).
10. Data rozpoczęcia działalności:

rok 1925

11. Horyzont czasowy działalności:

nieoznaczony

12. Obowiązujący Statut uchwalił Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZPC w dniu
17 grudnia 2016 r.
13. Statut PZPC ustala:
o Art. 29 do kompetencji Zarządu Związku należy:


ust. 7/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, zgodnie z
odpowiednimi przepisami,



ust. 8/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku oraz
ustalanie wysokości składek członkowskich



ust. 15/ ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych
oraz innych opłat od osób fizycznych i prawnych na rzecz Związku

o Art. 36 Komisja Rewizyjna


Ust.2

Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku

kontrolę

całokształtu

działalności

Związku

ze

szczególnym

uwzględnieniem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
o Art. 41 Majątek Związku



Ust. 1 Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i
fundusze.



Ust. 2. Na fundusz Związku składają się:
a/ wpłaty z zawodów organizowanych przez Związek,
b/ dotacje,
c/ składki roczne członków Związku,
d/ darowizny,
e/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.

o Art.42. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub
Sekretarza Generalnego oraz Głównego Księgowego lub Skarbnika.
14. Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu:

01.01.2019 – 31.12.2019

15. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich
16. Dzień bilansowy:

31.12.2019

17. Suma bilansowa roku 2019: 1 777 826,59 zł
18. Strata za rok 2019 wynosi: 327 700,17zł
19. Sprawozdanie finansowe składa się z:
o Wprowadzenia do sprawozdania
o Bilansu
o Rachunku Zysku i Strat
o Informacji dodatkowej
20. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
21. PZPC ma opracowane własne zasady rachunkowości, w skład których wchodzi
Zakładowy Plan Kont. Dokument opracowany zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz
ustawą o stowarzyszeniach, wprowadzony do stosowania.
22. Metody wyceny aktywów i pasywów:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej
10 000,00 zł według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne;
Materiały według cen zakupu,
Należności i zobowiązania według kwoty wymaganej zapłaty,
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, kapitały (fundusze) oraz
pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
Posiadane waluty obce wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej
przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

PZPC prowadziło rachunkowość w okresie sprawozdawczym przy zastosowaniu
komputerowych metod przetwarzania danych, przy pomocy:
 programu finansowo – księgowego Rewizor NEXO Pro autorstwa Insert
 programu kadrowo płacowego Gratyfikant NEXO Pro autorstwa Insert
 programu do wspomaganie sprzedaży Subiekt NEXO Pro autorstwa Insert
 Programu Płatnik autorstwa Asseco Poland S.A., rozpowszechniany na podstawie
udzielonej ZUS licencji
 Programu R2środki Standard autorstwa Reset 2 Sp. z o.o. nr licencji 029996

