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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA

ŚW. MARCIN 24/402, 61-805 POZNAŃ

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  7770006278 

KRS:  0000039058 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w zał. Nr 6 do ustawy  
o rachunkowości. 
Jednostka zrezygnowała ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów  
pieniężnych oraz sprawozdania z działalności.
Jednostka :
- odstąpiła od ustalania podatku odroczonego,
- odstąpiła od stosowania rozporządzenia o instrumentach finansowych.  
Sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową 
i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UOR.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi  
rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z  
obrotami i saldami kont księgi głównej.
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont  
korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone,  
odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

 Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w  

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Sprawozdanie finansowe  
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
w niezmniejszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez  
postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności i zdarzenia wskazujące na  
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 
w następnym roku.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy  
czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do  
użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu  
ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – 5 lat.
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane  
trwałą utratą wartości lub pomniejszone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy - nie wystąpiły,
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- w dacie bilansowej: należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,  
zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.
Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły.
c) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.
Kredyty bankowe i pożyczki wyceniono w wartości nominalnej.
Kapitały własne w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania nie wystąpiły.
Fundusze specjalne nie wystąpiły.
Rozliczenia międzyokresowe  nie wystąpiły.

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady  
memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik z działalności statutowej,
▪ wynik z działalności gospodarczej,
▪ wynik z działalności operacyjnej 
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Wynik działalności statutowej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów z nieodpłatnej i  
odpłatnej działalności statutowej a wartością kosztów z nieodpłatnej, odpłatnej i pozostałych kosztów  
działalności statutowej.
Wynik z działalności gospodarczej stanowi różnicę między należnymi przychodami  
z działalności gospodarczej, a kosztami działalności gospodarczej.  
Wynik z działalności operacyjnej stanowi wynik z działalności statutowej powiększony
 o wynik z działalności gospodarczej i pomniejszony o koszty ogólnego zarządu.
Zysk brutto stanowi wynik działalności operacyjnej powiększony o pozostałe przychody operacyjne i  
przychody finansowe i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.
Zysk netto stanowi zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy.

1. Sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową 
i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UOR.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej zgodnie z zapisami w ZPK.  
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi  
rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z  
obrotami i saldami kont księgi głównej.
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont  
korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone,  
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WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Informacje uszczegóławiające.

-

4/9

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

42 750,00 37 050,00 A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

42 750,00 37 050,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

383 259,38 534 510,87 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

67 068,22 92 814,20 II. Należności krótkoterminowe

298 655,66 431 941,23 III. Inwestycje krótkoterminowe

17 535,50 9 755,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

426 009,38 571 560,87 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

434 538,02 267 478,75 A. Fundusz własny

433 109,88 429 798,66 I. Fundusz statutowy

1 428,14 1 428,14 II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-163 748,05 IV. Zysk (strata) netto

137 022,85 158 530,63 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

137 022,85 158 530,63 III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

571 560,87 426 009,38 PASYWA RAZEM
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WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

1 961 975,26 566 393,86 A. Przychody z działalności statutowej

585 985,17 41 045,99I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 375 990,09 525 347,87II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

1 737 231,90 789 117,54 B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 737 231,90 789 117,54II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

224 743,36 -222 723,68 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

60 775,43 66 736,55G. Koszty ogólnego zarządu

163 967,93 -289 460,23 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

11 002,26 137 198,05I. Pozostałe przychody operacyjne

9 902,99 11 534,20J. Pozostałe koszty operacyjne

1 992,08 148,33K. Przychody finansowe

0,01 100,00L. Koszty finansowe

167 059,27 -163 748,05 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

167 059,27 -163 748,05 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
Informacje uzupełniające.

InfDod_2021.pdf
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