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ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY 
OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje ogólne 

Sprawozdanie finansowe Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce obejmuje rok obrotowy 
od   1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r. 
 
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce (zwana dalej: „Izba” lub „Jednostka”) została 
założona 4 grudnia 1996 roku. 
 
Jednostka jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
Izba wpisana jest także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000113690. 
 
Izbie nadano numer statystyczny REGON 012764521.  
 
Czas trwania działalności Jednostki jest nieograniczony. 
 
Podstawowe cele i zadania Izby są następujące: 
a) Uaktywnianie i wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i wymiany handlowej między 

Włochami a Polską. 
b) Realizowanie i uczestniczenie we włosko-polskich oraz międzynarodowych przedsięwzięciach 

o charakterze gospodarczym, handlowym lub przemysłowym. 
c) Badanie problematycznych zagadnień w stosunkach gospodarczych, handlowych i 

przemysłowych pomiędzy Włochami a Polską. 
d) Reprezentowanie i ochrona interesów włoskich podmiotów gospodarczych w Polsce, w 

szczególności członków izby, wobec władz administracji rządowej i samorządu terytorialnego, 
innych związków pracodawców lub związków zawodowych pracowników oraz innych 
organizacji krajowych i zagranicznych. 

e) Wspieranie i promowanie obecności włoskich podmiotów gospodarczych, w szczególności 
członków izby, w Polsce. 

f) Działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego. 
g) Współpraca instytucjonalna z organami władzy państwowej, w tym z samorządem 

terytorialnym, zarówno włoskim, jak i polskim. 
h) Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 
i) Wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych izbie za jej zgodą przez organy władzy 

państwowej. 
j) Promocja turystyki pomiędzy Włochami a Polską. 
 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuacji działalności 
przez Jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. 
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2. Skład Zarządu  

W skład Zarządu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce na dzień 31.12.2020 roku 
wchodzili: 
 

Nazwisko  Imię pierwsze Funkcja 

CANNAS PIERO 
PRZEWODNICZĄCY 

ZARZĄDU 

SŁAWOMIR BEKIER CZŁONEK ZARZĄDU 

CARVELLI ANTONIO CZŁONEK ZARZĄDU 

BOLOGNA ENRICO CZŁONEK ZARZĄDU 

COZZI FABRIZIO 
WICE  PRZEWODNICZĄCY 

ZARZĄDU 

CASTAGNA EMILIANO 
WICE  PRZEWODNICZĄCY 

ZARZĄDU 

DE PALMA FABIO CZŁONEK ZARZĄDU 

PULIMENO LUIGI CZŁONEK ZARZĄDU 

DZIEKANOWSKA BEATA 
WICE  PRZEWODNICZĄCY 

ZARZĄDU 

NICOLI FILIPPO CZŁONEK ZARZĄDU 

TARALLO 
 

BOSIO 
 

DINO 
 

RENATO 
 

CZŁONEK ZARZĄDU 
 

CŁONEK ZARZĄDU 
 

 

3. Istotne zasady rachunkowości 

Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich 
okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym przez Izbę.     

3.1. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski                            
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty 
są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 
sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

 

 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 

 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 

EURO 4,6148 4,2585 
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3.2. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 
` Rzeczowe aktywa trwałe to składniki aktywów: 

• które są utrzymywane przez Jednostkę w celu wykorzystania ich przy sprzedaży towarów 
i świadczeniu usług oraz w celach administracyjnych; 
• którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok; 
• w stosunku, do których istnieje prawdopodobieństwo, iż Jednostka uzyska w przyszłości korzyści 
ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym; oraz 
• których wartość można określić w sposób wiarygodny. 
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe nie spełniają definicji rzeczowych aktywów trwałych 
i są ujmowane w pozycji Należności długoterminowe. 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. 
Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów, wykazuje 
się ją według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz 
o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
 
Amortyzacja 
Amortyzacja jest naliczana w sposób systematyczny, metodą liniową przez szacowany okres 
użytkowania danego składnika aktywów. Ustalając okres użytkowania składnika aktywów, należy 
wziąć pod uwagę wszystkie następujące czynniki: 
• oczekiwane wykorzystanie składnika aktywów; 
• oczekiwane zużycie fizyczne, które zależy od czynników operacyjnych, takich jak program 
remontów i konserwacji oraz zabezpieczenie i konserwacja składnika aktywów; 
• technologiczną lub rynkową utratę przydatności; oraz 
• prawne lub inne podobne ograniczenia dotyczące wykorzystania składnika aktywów, takie jak 
wygaśnięcie odnośnych umów leasingowych. 
Okres użytkowania składnika aktywów definiuje się w kategoriach oczekiwanej przydatności 
składnika aktywów dla Jednostki.  
Odpis amortyzacyjny składników aktywów ujmuje się w rachunku zysków lub strat.  
Umorzenia rzeczowych aktywów trwałych dokonuje się metodą liniową w następujący sposób: 
 
Typ Okres 

Budynki i budowle 40 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne 3 lat 

Środki transportu 5 lat 

Inne rzeczowe aktywa trwałe 5 lat 
Inwestycje w obcych rzeczowych 
aktywach trwałych 

10 lat 

Izba rozpoczyna amortyzację składnika rzeczowych aktywów trwałych wówczas, gdy jest on 
dostępny do użytkowania, to znaczy w momencie dostosowania składnika aktywów do miejsca 
i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami 
kierownictwa. Na dzień wprowadzenia rzeczowego aktywa trwałego do ewidencji, ustala się okres 
lub metodę i stawkę odpisów amortyzacyjnych. 

 
Przy ustalaniu wysokości amortyzacji uwzględniania jest wartość rezydualna (końcowa) 
rzeczowych aktywów trwałych. Podlegającą amortyzacji wartość danego składnika rzeczowych 
aktywów trwałych ustala się po odjęciu wartości końcowej składnika rzeczowych aktywów 
trwałych, poza przypadkami gdy wartość rezydualna składnika rzeczowych aktywów trwałych jest 
nieznacząca. Wartość rezydualna jest to wartość możliwa do uzyskania na dzień dzisiejszy, za 
zużyty składnik rzeczowych aktywów trwałych na koniec jego przewidywanego okresu 
użytkowania. 
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się 
i w razie konieczności – koryguje, na koniec każdego roku obrotowego. 

Wartości niematerialne obejmują aktywa Jednostki, które nie posiadają postaci fizycznej, są 
identyfikowalne oraz które można wiarygodnie wycenić i które w przyszłości spowodują wpływ 
korzyści ekonomicznych do Jednostki.  
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Amortyzacja 
Izba ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. 
Uznaje się, że składnik wartości niematerialnych posiada nieokreślony okres użytkowania, jeżeli 
z analizy wszystkich istotnych czynników wynika, że nie istnieje żadne dające się przewidzieć 
ograniczenie okresu, w którym można spodziewać się, że składnik aktywów będzie generował 
wpływy pieniężne netto dla Izby. 
Okres użytkowania składnika wartości niematerialnych powstałego na skutek praw wynikających 
z umowy lub innych tytułów prawnych, nie może być dłuższy niż okres, który jest określony przez 
tę umowę lub inne tytuły prawne, ale może być krótszy w zależności od okresu czasu, przez który 
Izba spodziewa się użytkować składnik wartości niematerialnych.  
 
Amortyzacja jest naliczana w sposób systematyczny, metodą liniową przez szacowany okres 
użytkowania danego składnika wartości niematerialnych. Podsumowanie zasad amortyzacji 
stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Izby przedstawia się następująco: 
 
 

Typ Okres Metoda amortyzacji 

Licencje 2 lata Liniowa 

Prawa autorskie 2 lata Liniowa 

Pozostałe 5 lat Liniowa 

 
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie zostały oddane do 
użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem 
ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne.  
W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się co roku, czy wystąpiły przesłanki, 
które mogą świadczyć o utracie ich wartości. 
Ujmowania składnika wartości niematerialnych zaprzestaje się w momencie zbycia lub wówczas, 
gdy nie przewiduje się osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania i 
następującego po nim zbycia.  

3.3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie 
zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności 
oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.  

3.4. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne 
w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie 
przekraczającym trzech miesięcy. 

3.5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej 
zapłaty. 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu 
skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, 
które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych.  

3.6. Przychody 
Jednostka osiąga przychody z działalności statutowej, do których zalicza obligatoryjnie opłacone 
składki przez członków oraz inne przychody określone statutem.  

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Jednostka uzyska 
korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić 
w wiarygodny sposób.  

Przychody z tytułu dostaw i usług są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług 
(VAT) oraz wszelkiego rodzaju rabaty i upusty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również 
kryteria przedstawione poniżej. 
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3.6.1 Świadczenie usług 

Przychody ze świadczonych usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługę. 

3.6.2 Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, 
stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany okres życia 
instrumentów finansowych dla poszczególnych składników aktywów finansowych.  
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych (z wyłączeniem odsetek naliczonych za 
opóźnienia) oraz od obligacji nabytych w celu finansowania lub wsparcia obligacji podmiotu 
gospodarczego prezentowane są w linii Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 
i obligacji.  

Jednostka nie ujmuje odsetek od należności przeterminowanych jako przychody, jeśli nie spełniają 
one kryteriów ujęcia jako przychody opisanych w sekcji „Przychody ze sprzedaży” powyżej (nie 
spełnione kryterium prawdopodobieństwa wpływu korzyści ekonomicznych do Jednostki). 

3.7. Podatki 

3.7.1 Podatek bieżący 

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie 
wycenia się w wysokości kwot przewidywanej do zapłaty na rzecz organów podatkowych 
(podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych 
i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie obowiązywały na dzień bilansowy.  

3.7.2 Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od 
towarów i usług, z wyjątkiem: 

 gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy 
do odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część 
ceny nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów 
i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz 
organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.  

3.8. Fundusz własny 

Fundusz własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad 
określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy Izby. 
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Wyjaśnienie do rachunku zysków i strat 

 

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce sporządza rachunek zysków i strat na podstawie 
załącznika 6 – ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny). 

1. Przychody ze sprzedaży 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

  2019 2020 

Przychody – działalność statutowa  695 499,66 669 250,00 

Przychody – działalność gospodarcza 1 567 273,41 997 163,10 

Przychody ze sprzedaży 2 262 773,07 1 666 413,10 

 

2. Struktura kosztów działalności statutowej, działalności gospodarczej 
oraz kosztów ogólnego zarządu 

2.1. Koszty działalności statutowej 

 

Struktura kosztów działalności statutowej Izby w roku 2020 w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia 
się następująco: 

 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

  2019 2020 

Amortyzacja 1 679,10 2 139,15 

Zużycie materiałów i energii 4 387,92 4 634,91 

Usługi obce 93 064,77 169 481,66 

Podatki i opłaty 10 677,48 16 156,09 

Koszty świadczeń pracowniczych 129 675,55 135 975,66 

Pozostałe koszty rodzajowe 22 872,85 19 588,96 

Pozostałe koszty - - 

Koszty razem 262 357,67  347 976,43  

 

2.2. Koszty działalności gospodarczej 

Struktura kosztów działalności gospodarczej Izby w roku 2020 w porównaniu z rokiem poprzednim 
przedstawia się następująco: 

 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

  2019 2020 

Amortyzacja 3 796,09 3 897,43 

Zużycie materiałów i energii 32 885,92 32 577,80 

Usługi obce 615 193,14 362 689,02 

Podatki i opłaty 24 170,33 30 108,27 

Koszty świadczeń pracowniczych 313 784,20 356 112,01 

Pozostałe koszty rodzajowe 594 505,18 301 597,91 

Koszty razem 1 584 334,86  1 086 982,44  
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2.3. Koszty ogólnego zarządu 

Struktura kosztów ogólnego zarządu Izby w roku 2020 w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia się 
następująco 

 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

  2019 2020 

Koszty ogólnego zarządu                 417,50                               1 334,99  

 

3. Koszty świadczeń pracowniczych 

 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

  2019 2020 

Wynagrodzenia 428 018,28 450 857,64 

Koszty świadczeń emerytalnych i rentowych oraz pozostałe 
świadczenia 

15 441,47 41 230,03 

Koszty świadczeń pracowniczych ogółem 443 459,75 492 087,67 

 

 

4. Pozostałe przychody operacyjne 

 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

 2019 2020 

 Inne  18 783,00 30 926,15 

 Pozostałe przychody operacyjne razem  18 783,00 30 926,15 

 

5. Pozostałe koszty operacyjne 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

  2019 2020 

Inne 6 877,31 22 734,02 

 Pozostałe koszty operacyjne razem  6 877,31 22 734,02 

 

6. Przychody finansowe 

  Rok obrotowy zakończony 31 grudnia  

  2019 2020 

Odsetki  3 452,47 653,63 

Zysk wynikający ze zmiany kursów walut obcych (per saldo) - 133 054,07 

 Przychody finansowe razem  3 452,47 133 707,70 
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7. Koszty finansowe 

 
  Rok obrotowy zakończony 31 grudnia  

  2019 2020 

Odsetki od zobowiązań finansowych  1,27 5,25 

Strata wynikająca ze zmiany kursów walut obcych (per saldo) 11 814,03 0,00 

Pozostałe koszty finansowe 0,00 519,08 

 Koszty finansowe razem  11 815,30 524,33 

 

 

8. Podatek dochodowy 

Główne składniki rozliczenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 
przedstawiają się następująco: 

 

 
Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

  2019 2020 

Podatek dochodowy 
  

Zysk (strata brutto) (9 073,55) 75 775,38 
Przychody nie uznawane przez przepisy podatkowe za 
przychody podatkowe, w tym: 5 365,21 254 831,63 

Różnice kursowe niepodatkowe 468,73 199 668,75 

Rezerwa urlopowa - rozwiązanie 4 896,48 18 650,11 

Dofinansowanie wynagrodzeń i ZUS 0,00 36 512,77 

   
Koszty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty 
uzyskania przychodu, w tym: 81 113,80 109 032,93 

Pozostałe koszty  23 613,82 2 148,33 

Rezerwa urlopowa 16 561,07 16 789,56 

Koszty reprezentacji 30 808,25 3 328,06 

Różnice kursowe niepodatkowe 9 408,25 49 040,00 

Dofinansowanie wynagrodzeń i ZUS 0,00 36 512,77 

Pozostałe koszty operacyjne 722,41 1 214,21 
   

Koszty podatkowe, nie uznane bilansowo 19 512,00 0,00 

Podstawa opodatkowania 47 163,04 -70 023,32 

Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych  33 861,50 0,00 

Podatek dochodowy 1 197,00 0,00 

 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 

 Nie występują 
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Wyjaśnienie do bilansu 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 
                

Rzeczowe aktywa 
trwałe 

  
Grunty, 

budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe  

Razem 

Wartość brutto na dzień  
1 stycznia 2019 r.  

    - 14 959,36 - 1 626,02 16 585,38 

Zakup środków trwałych   - 328,99 - 5 146,20 5 475,19 

Wartość brutto na dzień 
31 grudnia 2019 r.  

  - 15 288,35 - 6 772,22 22 060,57 

Wartość brutto na dzień  
1 stycznia 2020 r.  

    - 15 288,35 - 6 772,22 22 060,57 

Zakup środków trwałych   - 6 036,58 - - 6 036,58 

Wartość brutto na dzień 
31 grudnia 2020 r.  

    - 21 324,93 - 6 772,22 28 097,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

Grunty, 
budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe  

Razem 

 Umorzenie oraz odpisy z 
tytułu utraty wartości na 
dzień 1 stycznia 2019 r.  

    - 14 959,36 - 1 626,02 16 585,38 

 Amortyzacja    - 328,99 - 5 146,20 5 475,19 

 Umorzenie oraz odpisy z 
tytułu utraty wartości na 
dzień 31 grudnia 2019 r.  

    - 15 288,35 - 6 772,22 22 060,57 

 Umorzenie oraz odpisy z 
tytułu utraty wartości na 
dzień 1 stycznia 2020 r.  

    - 15 288,35 - 6 772,22 22 060,57 

Amortyzacja   - 6 036,58 - - 6 036,58 

Umorzenie oraz odpisy z 
tytułu utraty wartości na 
dzień 31 grudnia 2020 r.  

    - 21 324,93 - 6 772,22 28 097,15 

 
  

       

Wartość netto     
Grunty, 
budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe  

Razem 

1 stycznia 2019 r.      - - - - - 

 31 grudnia 2019 r.      - - - - - 

 31 grudnia 2020 r.      - - - - - 
 
 
 
 

2. Wartości niematerialne 

                Inne wartości 
niematerialne 

Koszty prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Razem 

 Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.  2 268,86                        -  - 2 268,86 

 Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.  2 268,86                        -  - 2 268,86 

 Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.  2 268,86                        -  -  2 268,86 
 Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.  2 268,86                        -  -   2 268,86 
     



Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 

 

12 
 

  Inne wartości 
niematerialne  

 Koszty prac 
rozwojowych  

 Wartość 
firmy  

 Razem  

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty 
wartości na dzień 1 stycznia 2019 r. 2 268,86 - - 2 268,86 
 Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty 
wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.  2 268,86                        -  - 2 268,86 

 Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty 
wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.  2 268,86                        -  - 2 268,86 

 Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty 
wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.  2 268,86                        -  - 2 268,86 
 
 
  

    

Wartość netto 
 Inne wartości 
niematerialne  

 Koszty prac 
rozwojowych  

 Wartość 
firmy  

 Razem  

 1 stycznia 2019 r.               -                         -  - - 

 31 grudnia 2019 r.               -                         -  - - 

 31 grudnia 2020 r.               -                         -  - - 

3. Zapasy 

Nie występują. 

 

4. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
        2019       2020 
Należności handlowe 
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

488 074,50 
50 787,00 

187 136,45 
128 822,00 

Inne 10 823,84 9 574,36 

 Razem  549 685,34 325 532,81 

 

 

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

        2019 2020 

Środki pieniężne w banku i w kasie 1 155 649,97 2 155 384,64 

Inne środki pieniężne 199 712,81 22 636,00 

 Razem  1 355 362,78 2 178 020,64 

 

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

        2019 2020 

Koszty następnych okresów                    1 316,15                     8 157,04     

VAT do rozliczenia w kolejnym okresie 3 376,55 3 397,76 

 Razem  4 692,70                          11 554,80 
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7. Fundusz własny 

  2019 2020 

Fundusz statutowy  1 109 412,59  1 527 421,49 
Zysk (strata) netto  418 008,90  371 494,74 

Fundusz własny  1 527 421,49 1 898 916,23 

 

8. Rezerwy na zobowiązania 

 
  31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 23 886,41 26 004,68 

 Razem  23 886,41 26 004,68 

 

9. Zobowiązania długoterminowe 

 
  31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 
Zobowiązania z tytułu pożyczek PFR 0,00 94 500,00 

 Razem  0,00 94 500,00 

10. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
(krótkoterminowe) 

 
  31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek 
pozostałych  

220 189,43  192 657,17  

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 10 755,92 9 479,86 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 240,00 0,00 

Zaliczki otrzymane od odbiorców 75 755,22 24 888,31 

Zobowiązania z tytułu pożyczek PFR 0,00 31 500,00 

Inne 36,35 0,00 

 Razem  306 976,92 258 525,34 

Wyjaśnienie pozostałych zdarzeń 

1. Rachunek przepływów pieniężnych 

Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 64 ust. 1 tej ustawy  – Izba nie 
ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 

2. Zobowiązania warunkowe 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Jednostce nie występują istotne zobowiązania warunkowe w tym 
również gwarancje i poręczenia, które mogły by mieć wpływ na Jednostkę. 

2.1. Zobowiązania inwestycyjne 

Nie występują. 
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2.2. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

Nie wystąpiły. 

 

2.3. Pożyczki udzielone członkowi Zarządu  

Nie wystąpiły. 

 

2.4. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Izby 

W 2020 roku Zarząd Izby nie otrzymywał wynagrodzenia. 

 

3. Objaśnienie zdarzeń szczególnych 

W sprawozdaniu finansowym Izby sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ujęto żadnych 
znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. 

 

4. Struktura zatrudnienia 

Przeciętne zatrudnienie pracowników zatrudnionych o umowę o pracę w roku 2020 i 2019 
przedstawiało się następująco: 
 
Grupa zatrudnionych 

  
  2019 r. 2020 r. 

Pracownicy umysłowi 1 5 

Pracownicy fizyczni                             -                               -   

Zatrudnienie razem 1 5 

 

 

 

 

                    

 


