
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2021 do 31.12.2021



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki

Nazwa: ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Siedziba: MICKIEWICZA 29, 40-085 KATOWICE

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:
9499Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 9542494931

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

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Wartości niematerialne i prawne - stanowią prawa majątkowe o okresie użytkowania 
dłuższym niż rok i wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł. Prawa majątkowe o cenie 
jednostkowej poniżej 3.500 zł zalicza się do kosztów zużycia materiałów danego miesiąca.
Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz.U. 2000 Nr 54 poz. 654). 
Przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, o wartości jednostkowej 
nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu jako zużycie 
materiałów. 
Należności wycenia się według wartości nominalnej przypadającej do zapłaty. Na 
należności zagrożone ryzykiem nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące.
Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, ustalane są w wysokości kosztów 
przypadających na następne okresy sprawozdawcze, koszty te odpisuje się w równych 
ratach w ciągu okresu jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie.

Ustalenia wyniku finansowego:
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Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których 
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz 
sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest z zastosowaniem przepisów ustawy o 
rachunkowości dla jednostek małych i składa się na nie:
• bilans - w zakresie ustalonym w art. 46 ust. 5 pkt 1
• rachunek zysków i strat - w zakresie ustalonym w art. 47 ust. 4 pkt 1
• informacja dodatkowa - w zakresie ustalonym w art. 48 ust. 1
• nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale własnym (art. 48a ust. 4)
• nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 5)

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE 18 024,46 63 286,30

I. Wartości niematerialne i prawne 2 331,90 4 735,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne 2 331,90 4 735,50

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 15 692,56 58 550,80

1. Środki trwałe 15 692,56 58 550,80

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 15 692,56 58 550,80

d) środki transportu
e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 3 761 583,16 4 015 726,24

I. Zapasy 59 850,80 66 409,78
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary 52 544,60 66 409,78

5. Zaliczki na dostawy i usługi 7 306,20

II. Należności krótkoterminowe 27 419,35 32 473,62
1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek 27 419,35 32 473,62

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26 046,23 30 964,50

- do 12 miesięcy 26 046,23 30 964,50

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

136,00

c) inne 1 373,12 1 373,12

d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe 3 667 276,46 3 912 844,07

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 667 276,46 3 912 844,07

a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 912 844,07

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 036,55 3 998,77

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 3 779 607,62 4 079 012,54

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 595 540,97 3 883 958,21

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 883 958,21 3 887 316,72
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 
tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto -288 417,24 -3 358,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

184 066,65 195 054,33

I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa
- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 176 499,14 164 760,50

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne
3. Wobec pozostałych jednostek 176 499,14 164 760,50

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

31 296,89 21 456,94

- do 12 miesięcy 31 296,89 21 456,94
- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

31 152,43 29 253,74

h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 114 049,82 114 049,82

4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe 7 567,51 30 293,83

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 567,51 30 293,83

- długoterminowe 7 567,51
- krótkoterminowe 7 567,51 22 726,32

PASYWA RAZEM 3 779 607,62 4 079 012,54

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
8

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



Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym:

1 467 321,98 1 457 872,87

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 464 275,00 1 459 585,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

3 046,98 -1 712,13

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej 1 932 180,85 2 366 781,72

I. Amortyzacja 45 261,84 53 620,74
II. Zużycie materiałów i energii 95 862,57 50 898,96
III. Usługi obce 914 032,96 1 678 163,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia 469 701,86 485 688,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

85 789,43 84 351,80

- emerytalne 35 117,22 40 224,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 321 532,19 14 057,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -464 858,87 -908 908,85

D. Pozostałe przychody operacyjne 327 705,77 1 058 433,24

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych
II. Dotacje 317 901,58 870 126,83
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne 9 804,19 188 306,41

E. Pozostałe koszty operacyjne 165 755,01 187 801,06

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne 165 755,01 187 801,06

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -302 908,11 -38 276,67

G. Przychody finansowe 15 286,74 37 746,66

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

II. Odsetki, w tym: 15 286,74 37 746,66
- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne

H. Koszty finansowe 795,87 2 827,50

I. Odsetki, w tym: 773,00 1 578,69
- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne 22,87 1 248,81

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -288 417,24 -3 357,51

J. Podatek dochodowy 1,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -288 417,24 -3 358,51

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -288 417,24 -3 357,51
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

1 807 267,51 41 207,26

Umorzenie składek ZUS - COVID-19 (art. 16 ust. 1 
pkt. 57a)

41 207,26

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 
ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

1 774 564,01 983 950,56

Pozostałe 751,00
Składki ZUS nieopłacone (umorzenie) (art. 16 ust. 1 
pkt. 57a)

41 207,26

Koszty likwidacji środków trwałych (art. 16 ust. 1 
pkt. 14)

32 718,00

Dofinansowanie członków ŚOT (art. 16 ust. 1 pkt. 
14)

39 147,47

Amortyzacja środków trwałych sfinans. z dotacji 
(art. 16 ust. 1 pkt. 58)

870 126,83

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 
przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 
tym:

Wydatki sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 
58)
Amortyzacja środków trwałych sfin. z dotacji (art. 16 
ust. 1 pkt. 58)
Dofinansowanie członków SOT (art. 16 ust. 1 pkt. 
14)

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Odliczenia CIT-8/O dotacje z budżetu państwa (art. 
17 ust. 1 pkt. 47)

870 126,83

Dochód przekazany na cele statutowe (art. 17 ust. 1 
pkt. 4)

69 245,96

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

13,00

K. Podatek dochodowy 1,00

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
KRUŻOŁEK JANUSZ dnia 2022-03-27

Wawoczny Adam dnia 2022-03-31

Bargieł Roman dnia 2022-04-03

Markowski Adam dnia 2022-04-05

CHMIELEWSKI GRZEGORZ dnia 2022-04-11

DZIĄBEK WOJCIECH dnia 2022-04-19

BANASZEWSKA SYLWIA dnia 2022-04-19

GOŁĄBEK KRYSTYNA dnia 2022-04-21

Lichota Andrzej dnia 2022-04-25

KUŚ ANNA dnia 2022-04-27

Juroff Wojciech dnia 2022-05-06

KLIMASZEWSKI JAROSŁAW dnia 2022-05-11

Ostaszewski Wojciech dnia 2022-05-12

GACEK DARIUSZ dnia 2022-05-16

KARASIEWICZ LUCJAN dnia 2022-06-02

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

SOT_e-sprawozdanie_2021_inf.dodatkowa_.pdf

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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Kancelaria Biegłych Rewidentów DORFIN Jednostka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Bytomiu, ul. Rostka 9/6 41-902 Bytom wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 

0000287761. Kapitał zakładowy opłacony w całości w gotówce wynosi 50.000,00 PLN, REGON 

240703537, NIP 6262878296. Telefon 695-88-88-05. e-mail: kbr.dorfin@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŚLĄSKA ORGAN)ZACJA  
TURYSTYCZNA 

 
 
 
 
 
 

 

INFORMACJA DODATKOWA DO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA ROK 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Strona 2 z 19 
 

Nazwa jednostki  ŚLĄSKA ORGAN)ZACJA TURYSTYCZNA 

 

Siedziba:   40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 

Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr stowarzyszeń  0000196452 

 

 

Przedmiot działalności Śląska Organizacja Turystyczna została powołana w celu kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region i zwiększeniu dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących zadań: 
a) inicjowanie i koordynowanie działań marketingu turystycznego Województwa Śląskiego; 
b) stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie 

systemem informacji turystycznej; 

c) inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na obszarze województwa śląskiego; 
d) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami 

turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki; 
e) integracja środowisk turystycznych Województwa Śląskiego poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, a w szczególności turystycznym samorządem gospodarczym, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami; 
f) inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki; 
g) podejmowanie i realizowanie działań w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. 

 

Śląska Organizacja Turystyczna swoje cele realizuje poprzez: 

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej; 
b) prowadzenie banku informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej  

w oparciu o centra i punkty informacji turystycznej; 

c) gromadzenie i przetwarzanie danych o Województwie Śląskim; 
d) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi; 

e) działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw; 
f) udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych; 

g) organizowanie imprez studyjnych; 

h) przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki; 
i) koordynowanie kalendarza imprez turystycznych; 

j) badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej; 
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k) podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych. 
  

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. 
 

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów: 

 

 Wartości niematerialne i prawne  - stanowią prawa majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej powyżej ぬ.のどど zł. Prawa majątkowe o cenie jednostkowej poniżej ぬ.のどど zł zalicza się do kosztów zużycia materiałów danego miesiąca. 
 

 Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia なの lutego な99に ゅDz.U.  にどどど Nr のね poz. はのねょ. Przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, o wartości jednostkowej nie przekraczającej  ぬ.のどど zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu jako zużycie materiałów.  
 

 Należności wycenia się według wartości nominalnej przypadającej do zapłaty. Na należności zagrożone ryzykiem nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. 
 

 Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty. 
 

 Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału. W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich spłaty.  
 

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, ustalane są w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze, koszty te odpisuje się w równych ratach w ciągu okresu jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie. 
 

 

 

Dodatkowe informacje W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny.  
 Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione  
w sprawozdaniu finansowym.  
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Omówienie przyjętej metody sporządzania sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest z zastosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości dla jednostek małych: 
 bilans   -  w zakresie ustalonym w art. 46 ust. 5 pkt 1 

 rachunek zysków i strat - w zakresie ustalonym w art. 47 ust. 4 pkt 1 

 informacja dodatkowa - w zakresie ustalonym w art. 48 ust. 1 

 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przez podmiot prowadzący księgiŚ 
Kancelaria Biegłych Rewidentów DORFIN sp. z o.o. 
41-902 Bytom ul. Rostka 9/6 

Reprezentowana przez Janusza Krużołka 
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Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 

A. Uzupełniające informacje o aktywach 

1.  

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych 
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: 

 

a) Zmiany wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych 

WartoWci niematerialne i prawne Programy 
komputerowe 

    
Brutto na początek roku Ś 3.463.531,02    
Zakupy i ulepszenia               0,00    
Zmniejszenia               0,00    
Brutto na koniec okresu 3.463.531,02    
    
Umorzenie na początek roku 3.458.795,52    
Zwiększenie umorzenia            2 403,60 
Zmniejszenia umorzenia               0,00 
Umorzenie na koniec okresu 3.461.199,12    
    
Netto na początek roku        4 735,50 
Netto na koniec roku        2 331,90  

 

b) Zmiany wartoWci grup rodzajowych Wrodków trwałychŚ 
 

Vrodki trwałe Maszyny i 
urządzenia 

Pozostałe 
Wrodki trwałe Razem 

        
Brutto na początek roku Ś     161 055,43      68 062,08      229 117,51 
Zakupy i ulepszenia środków trwałych                0,00                  0,00                 0,00 
Zmniejszenia środków trwałych                0,00               0,00                 0,00 
Brutto na koniec okresu     161 055,43      68 062,08      229 117,51 
       
Umorzenie na początek roku    102 504,63      68 062,08     170 566,71 
Zwiększenie umorzenia       42 858,24               0,00       42 858,24 
Zmniejszenia umorzenia                0,00               0,00                   0,00 
Umorzenie na koniec okresu    145 362,87      68 062,08     213 424,95 
                         
Netto na początek roku       58 550,80               0,00        58 550,80 
Netto na koniec roku       15 692,56               0,00        15 692,56 
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cょ Zmiany wartości grup rodzajowych inwestycji długoterminowych 

Nie dotyczy 

 

な.に. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także 
wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 

oraz art. 44b ust. 10. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
 な.ね. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 
な.の. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu. 

Jednostka nie posiada nieamortyzowanych oraz nieumarzalnych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. 
な.は. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 
wskazaniem, jakie przyznają. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
な.ば. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 
roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku 

obrotowego. 

Odpisy aktualizujące 
należności 

Stan na 

początek roku 

Zmiana Stan na 

koniec roku 

Wzrost Spadek Odpisy aktualizujące należności 4 185,00 0,00 1 885,00 2 300,00 

Razem: 4 185,00 0,00 1 885,00 2 300,00 

 

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości 
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. Kapitał podstawowy Jednostki wynosi na dzień ぬな.なに.2021r. 3 883 958,21 zł i stanowi fundusz 

statutowy. 
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1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów ゅfunduszyょ zapasowych, rezerwowych oraz kapitału ゅfunduszuょ z aktualizacji 

wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale ゅfunduszuょ własnym. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 

な.など. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy. 

Jednostka za okres sprawozdawczy poniosła stratę bilansową netto w wysokości  288 417,24 zł. 

な.なな. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 

な.なに. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową,  

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
な.なぬ. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń. Na dzień bilansowy Jednostka nie wykazuje zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 
な.なね. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym 
kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między 
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za 
nie: Na dzień ぬな.なに.にどになr Jednostka wykazuje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 
w łącznej kwocie 7 036,55 zł, na które składają się następujące pozycje: 
 

Tytuły 
Stan na 

2020.12.31 2021.12.31 

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ゅpoz. 
A.V.に oraz B.)V aktywów bilansuょ, w tym:         3 998,77            7 036,55            

Domeny internetowe                                854,76 1 827,94                

Ubezpieczenia            763,77                             937,50                

Podatek VAT – przyszłe okresy 9,20 0,00 Pozostałe 2 371,04                     4 271,11  

1.15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż 
jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności 
podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
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1.16 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 

zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych 
w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub 
stowarzyszonych 

Jednostka nie wykazuje zobowiązań warunkowych wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych, ujętych na kontach pozabilansowych. 
1.17.  W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są 
wyceniane według wartości godziwej: 

aょ istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku 

gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

bょ dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem 
finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również 
odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów 
finansowych lub odniesione na kapitał ゅfunduszょ z aktualizacji wyceny 

w okresie sprawozdawczym, 

cょ tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan 
kapitału ゅfunduszuょ na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego 

zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego; 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
な.なぱ  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62), 

            Nie występują środki pieniężne. 

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 62). 

             Nie występują środki pieniężne 
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な.なひ Majątek obrotowy – dodatkowe informacje 

 

aょ Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych W pozycji tej ujęto zapas przewodników i innych materiałów promocyjnych ゅm.in. map, płyt CDょ przeznaczonych do bezpłatnej promocji lub do sprzedaży.  Zapas przewodników i innych materiałów promocyjnych na ぬな.なに.2021 wynosił 52 544,60 zł Zapas przewodników i innych materiałów promocyjnych na ぬな.なに.2020 wynosił 66 409,78 zł 

 

b) Należności krótkoterminowe 

Należności z tytułu dostaw i usług 

Na dzień ぬな.なに.2021 należności krótkoterminowe z tytułu składek oraz odpłatnej działalności  wynoszą 28 346,23 zł. W roku 2021 rozwiązano odpis aktualizujący w wysokości 1 885,00 zł.  Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku wynosi 2 300,00 zł. Należności z tytułu dostaw i usług po uwzględnieniu odpisów aktualizujących wynoszą 26 046,23 zł 

Należności krótkoterminowe inne wynoszą 1.373,12 zł i jest to kaucja gwarancyjna z tytułu wynajmu 
magazynu. 

Należności krótkoterminowe po uwzględnieniu odpisów aktualizujących wynoszą 27 419,35 zł. 

 

c) )nwestycje krótkoterminowe 

Na dzień ぬな.なに.2021 inwestycje krótkoterminowe wynoszą  3 667 276,46 zł na co składają się:           Środki pieniężne w kasie 

                     

 

                 3 018,17 zł Środki pieniężne na rachunku bieżącym   3 664 170,09  zł Środki pieniężne na rachunkach VAT 88,20 zł 

 

d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Na dzień ぬな.なに.2021 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 7 036,55 zł na co składają się wydatki związane z rozliczeniem w czasie kosztów domen internetowych, opłat za zastrzeżenie znaków, ubezpieczeń, prenumerat czasopism wskazane w punkcie 1.14. 
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1.20 Pasywa – dodatkowe informacje  

1. Fundusz statutowy 

Na dzień ぬな.なに.2021 fundusz statutowy wynosi 3 887 316,72 zł na co składa się: 
Wynik finansowy za rok 2004 のひね.なぱは,なね zł 

Wynik finansowy za rok 2005 - ねの.ばぬね,なに zł 

Wynik finansowy za rok 2006 なにに.ひぱひ,なぱ zł 

Wynik finansowy za rok 2007 -  な.ねねぱ,ねは zł 

Wynik finansowy za rok 2008 - ねの.どぱば,ひの zł 

Wynik finansowy za rok 2009 ぬにぬ.ぱぬね,なば zł 

Wynik finansowy za rok 2010 ぬひば.にどひ,ぱぬ zł 

Wynik finansowy za rok 2011 に.のはな.ひはど,のは zł 

Wynik finansowy za rok 2012  ねなど.ひぱに,ねひ zł 

Wynik finansowy za rok 2013 - ぬばど.のなば,ひは zł 

Wynik finansowy za rok 2014   ばの.ばぱば,はぱ zł 

Wynik finansowy za rok 2015  ねぬに.どにひ,はぱ zł 

Wynik finansowy za rok 2016 - 325.003,03 zł 

Wynik finansowy za rok 2017 - 252 ばはは,ぱの zł 

Wynik finansowy za rok 2018                          193 150,06 zł 

Wynik finansowy za rok 2019                          - 184 にのね,ばど zł 

Wynik finansowy za rok 2020                          - 3 357,51 zł 

 

 

に. Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień ぬな.なに.2021 zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 176 499,14 zł na co składają się:      Zobowiązania wobec dostawców 31 296,89 zł 

Zobowiązania z tytułu podatku VAT 1 234,どど zł Zobowiązania z tytułu podatku P)T-4 7 179,00 zł Zobowiązania z tytułu ZUS 22 739,43 zł Zobowiązania z tytułu pobranych kaucji i wadium 114 049,82 zł 

  

 

ぬ. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Na dzień 31.12.2021 rozliczenia międzyokresowe wynoszą 7 567,51 zł i dotyczą rozliczenia dotacji na Mobilne Śląskie. Wartość ta jest rozliczana proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych objętych dofinansowaniem. 
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2. 

2.1. Struktura rzeczowa ゅrodzaje działalnościょ i terytorialna ゅkraj, eksportょ przychodów 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
2020 2021 

kraj eksport kraj eksport 

1. 

Przychody z działalności 
statutowej 

1 459 585,00                                         -       1 469 275,00 - 

2. 

Przychody z odpłatnej działalności 115 196,47                                         -       9 574,09 - 

  RAZEM:  1 574 781,47 - 1 473 849,09 - 

 

に.に. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach 
rodzajowych w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat  
w wariancie kalkulacyjnym. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 
に.ね. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

Jednostka  nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
2.5. )nformacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia związane z zaniechaniem lub ograniczeniem działalności. Jednostka nie przewiduje w następnym roku ograniczeń w związku  z prowadzoną działalnością. 
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に.は. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym,  
a wynikiem finansowym ゅzyskiem, stratąょ brutto: 

   

Przychody    

Przychody z działalności statutowej         1 464 275,00  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego               9 574,09  

Przychody finansowe             15 286,74  Pozostałe przychody operacyjne                  230,10  

Dotacje           317 901,58  

Razem przychody         1 807 267,51  

    

Przychody wolne od podatku:   Umorzenie składek ZUS 0,00 

Razem przychody - CIT 1 807 267,51 

    

Koszty   

a) Koszty - zespół ね   

Amortyzacja             45 261,84  Podatki i opłaty                         -    Zużycie materiałów i energii             95 962,57  Usługi obce           914 032,96  

Wynagrodzenia           469 701,86  Ubezpieczenia społeczne             85 789,43  Pozostałe koszty           321 532,19  

Zmiana stanu produktów              (3 046,98) 

          1 929 133,87  

b) Koszty - zespół ば   Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego               9 574,09  

Koszty finansowe                  795,87  Pozostałe koszty operacyjne           156 180,92  

            166 550,88  

Razem koszty wg ksiąg 

         

2 095 684,75  

    

Korekty kosztów   

aょ wyłączenie kosztów pokrytych otrzymanymi dotacjami   

Wydatki sfinansowane z dotacji           143 200,00 

    

bょ wyłączenie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji   Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji            22 726,32 

    

cょ Wsparcie dla członków ŚOT ゅdarowiznaょ                        -    

    

dょ Pozostałe koszty NKUP    

Dofinansowanie działań członków ŚOT            154 509,42 Spisanie należności w tym przedawnionych składek członkowskich                  685,00   

    

    

Razem korekty kosztów podatkowych          321 120,74 

    

Razem koszty - CIT        1 774 564,01 

    

    

Dochód                32 703,50  
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Dochody (przychody) wolne i odliczenia - załącznik C)T-8/O   Dochód z działalności statutowej - przekazany na cele statutowe                           0,00 Dotacje z budżetu państwa - wolne od podatku art. 17 ust. 1 pkt 47                 32 703,50 

                 32 703,50 

Podstawa opodatkowania                                 0,00 

Podatek dochodowy (9%)                   0,00 

 

に.ば. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. 

Nie dotyczy firmy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
に.ぱ. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
に.ひ. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe ゅw tym na ochronę środowiskaょ. Śląska Organizacja Turystyczna w okresie sprawozdawczym nie poniosła nakładów na 

niefinansowe aktywa trwałe.   

 

に.など. Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
2.11. Informacje  o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, 

które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i 

prawnych. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
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な. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 
Przychody z dział. statutowej – składki członkowskie 1 464 275,00 zł Zmiana stanu produktów                     3 046,98 zł 

 

に. Koszty działalności operacyjnej ゅstatutowejょ 

 

    W rachunku zysków i strat wykazano koszty działalności operacyjnej w wysokości 1 932 180,85zł,           

    które po skorygowaniu o zmianę stanu produktów wynoszącą 1 935 227,83 zł dzielą się na koszty: 
 

aょ Koszty realizacji zadań statutowych: 
Targi turystyczne 22 600,64 zł Działalność promocyjno-wydawnicza 378 532,42 zł 

Szkolenia i badania 1 500,00 zł 

Study tours 42 069,28 zł 

Informacja turystyczna 98 498,92 zł Utrzymanie trwałości projektu 85 408,29 zł Pozostałe koszty działalności statutowej 445 050,30 zł 

RAZEM 1 073 659,85 zł 

  

  

bょ Koszty związane z zadaniami dofinansowanym z dotacji 

Dotacja – Amortyzacja WNiP                   2 403,60 zł 

Dotacja - RPO IV Mobilne Śląskie – Amortyzacja  

Dotacja – Szlak Kajakowy 

           41 321,28 zł 

           143 200,00 zł 

RAZEM           186 924,88 zł 

  

c) Koszty Administracyjne         

Koszty administracyjne - zużycie materiałów 19 473,89 zł 

Koszty administracyjne - usługi obce  118 099,32 zł  

Koszty administracyjne - amortyzacja  1 689,65 zł  

Koszty administracyjne - podróże służbowe  8 403,30 zł  

Koszty administracyjne - wynagrodzenia  517 480,51 zł  

Koszty administracyjne - pozostałe  3 402,47 zł  

RAZEM 668 549,14 zł 
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ぬ. Pozostałe przychody operacyjne 

a) Dotacje 

Dotacja – RPO )V Mobilne Śląskie 

Dotacja – Szlak Kajakowy 

      151 975,26 zł 

       143 200,00 zł Rozliczenie otrzymanych w latach poprzednich dotacji na środki trwałe         22 726,32 zł 

RAZEM       317 901,58 zł 

 
 
 
 
bょ Działalność odpłatna pożytku publicznego Obciążenia podwystawców kosztami targów turystycznych         2 414,09 zł 

Informatory i przewodniki                  5 460,00 zł Pozostałe przychody                                              1 700,00 zł 

RAZEM        9 574,09 zł 

 

cょ Pozostałe przychody 

Inne                                      230,10 zł 

RAZEM              230,10 zł 

 

 

ね. Pozostałe koszty operacyjne 

 

aょ Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego Koszty targów turystycznych w części dotyczącej podwystawców                          2 414,09 zł 

Informatory i przewodniki                       5 460,00 zł Pozostałe koszty                                       1 700,00 zł 

RAZEM        9 574,09 zł 

 

 

bょ Pozostałe koszty Dofinansowanie działań członków ŚOT                         154 509,42 zł Spisanie przeterminowanych należności                                                                                                            685,どど zł Pozostałe                    986,54 zł 

RAZEM      156 180,96 zł 

 

5. Przychody finansowe W rachunku zysków i strat wykazano przychody finansowe w wysokości 15 286,74 zł, które stanowią odsetki z tytułu lokat bankowych. 
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6. Koszty finansowe W rachunku zysków i strat wykazano koszty finansowe w wysokości 795,87 zł, które stanowią 
zapłacone odsetki w wysokości 773,00 zł oraz ujemne różnice kursowe w wysokości  
22,87 zł. 

 

7. Kursy walut przyjęte dla wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych  
w walutach obcych. Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
 

8. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych. Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
5. 

5.1. )nformacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację 
majątkową, finansową, wynik finansowy jednostki ゅwg załącznika nr な do ustawy o 
rachunkowościょ. 

W roku obrotowym 2021 nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie a mające wpływ 
na ocenę sprawozdania. 
5.2. )nformacje o transakcjach ゅwraz z ich kwotamiょ zawartych przez jednostkę na innych 
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi ゅwg załącznika nr な do ustawy o 
rachunkowościょ. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły  transakcje zawarte przez Jednostkę ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe 

5.3. )nformacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym. W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie  wynosiło の osób. 

 

Wyszczególnienie 
Przeciętne 

zatrudnienie 
W tym kobiety Pracownicy umysłowi 5 5 

Pracownicy fizyczni 0 0 

Razem umowy o pracę 5 5 
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5.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 
administrujących spółek handlowych ゅdla każdej grupy osobnoょ za rok obrotowy 
oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych 
w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
5.5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym 

charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, 
nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, 
wysokości oprocentowania 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 każdego z tych organów. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
5.6. )nformacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy: 
za pozostałe usługi. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
6. 

は.な. )nformacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał ゅfunduszょ własny z podaniem ich kwot  
i rodzaju. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 

は.に. )nformacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,  
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację 
majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. 

W Jednostce po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ 
na sprawozdanie finansowe. 

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania  
finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową  
i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale ゅfunduszuょ własnym, 

W roku sprawozdawczym 2021 Jednostka nie dokonywała zmian polityki ゅzasadょ rachunkowości które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową  
i wynik finansowy jednostki.  
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は.ね. )nformacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
7. 

ば.な. )nformacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
7.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
ば.ぬ. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten 

powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale 

oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 
obrotowy. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
7.4. Informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdy jednostka 

korzysta ze zwolnienia lub wyłączeń. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
7.5 Informacje o: 

aょ nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 

bょ nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
ば.は Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną 

każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
ぱ. )nformacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
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ひ. )nformacja o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie 
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej, nie występuje niepewność co do możliwości kontynuacji działalności. 
など. )nne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy. 

Nie dotyczy Śląskiej Organizacji Turystycznej 
 

 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przez podmiot prowadzący księgiŚ 
Kancelaria Biegłych Rewidentów DORFIN sp. z o.o. 
41-902 Bytom ul. Rostka 9/6 

Reprezentowana przez Janusza Krużołka 

 

 

Na tym informację dodatkową zakończono. 
 


