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BILANS
sporządzony na dzien 31 '! ?.?-9! ?-

00-019 Warszawa NIP 525-16-56-918

AKTYWA
Stan na koniec okresu

PASYWA
Stan na koniec okręsu

poprzedniego 9.'.:,,'*"".:,9":"", poprzedniego bieŹaceso
r..." *^,,ł"*Ł"o^ r

A. AKTYWA TRWAŁE (I+TJ+I|]+IV+V) 132 071.43 109 0s4,47 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
/T+II+TTT+I\/+\/+\/T+\/]I+\/IIT+IY) 172 371,69 130 427,63

l. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) I. Kapitał (fundusz) podstawowY 112 391,50 11 2 391 ,50
l. Koszty zako czonych prac rozwojowych o,oo o.oo lI. Należne wnłatv na kapitał podstawowv (wielkość ujemna) o.oo o,oo
2. Wartość firrnv o,oo o,oo III' Udziałv (akcie) własne (więlkość uiemna) o.oo o,oo
3. Inne wartości niematerialne i prawne o.oo o,oo rV. Kapitał (fundusz) zapasowy o,oo o.oo
4. Zaliczki na rvartości niematerialne i prawne o,oo o.oo V- I(anital (fundusz) z aktualizacii wvcenv o,oo o,oo

II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) 125 537,23 109 0s4,47 VI. Pozostałe kaBitały (fundusze) rezerwowe o,oo o.oo
l. Srodki tl'wałe (a-e) 125 537.23 109 034,47 VII' Zysk (strata) z lat ubiegĘch o,oo o.oo
a) gruntv (w tYm prawo użytkorłania wieczystcgo gruntu) o,oo o.oo \1II. Zysk (strata) netto 59 980.19 1B 036,13
h) hrtdvnki. Iokale i obiektv inżvnierii ladowei i wodnei o,oo o,oo lX. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

/-'i^lL^ i rri-mta\ o,oo o.oo
c) urządzenia techniczne i maszpry 125 537.23 99 165,77
d) środki tlansportu o,oo o.oo
e) inne środki trwałe o,oo I868,.70
2. Środki trwałe w budowie o.oo o,oo
3. Zallczkj na środki trwałe w budowie o,oo o.oo

III. Należności długoterminowe (1 do 2) 6 5s4,60
L Od iednostek nowiazanvch o.oo o,oo
2. od nozostałvch iednostek 6 534,60 o.oo

lV. tnwestvcie dłuqoterminowe (l do 4.1

l. Nieruchomości o,oo o,oo
2. Wartości niemateria]nę i orawne o,oo o,oo
3. Dhlgoterrninowe aktyrva finansowe (a-b)

a) w iednostkach powiązanych

- udziałv lub akcie o,oo o,oo
- inne papiery wartościowe o.oo o,oo
- udzielone poĘczki o,oo o,oo
- inne dfugoterminowc aktyua finansowe o,oo o,oo

b) w pozostĄch jednostkach

- udziab lub akcie o,oo o.oo
- inne nanierv war1ościowe o,oo o,oo
- udzielone pożyczki o.oo o,oo
- inne dfugoterminowe aktywa finansorve o.oo o.oo

4. lnne inwestycie dfugoterminowe o,oo o.oo
V. Długoterrninowe rozliczenia międzyokresowe ( l do 2)

1. Aktwva z tytułu odroczorrego podatku dochodowego o,oo o.oo
2. Inne rozliczcnia rniedzvokresowe o,oo o,oo



B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+iII+IV) 256 560,35 254 590,46 B. ZoBowlĄZANIA l REZERWY NA
ZOBO\ilIAZANIA IIT-II.I.III IIV) 216 260,49 233 197,sO

I. Zapasv (1 do 5) 95 539,79 95 958,79 I. Rezerwv na zobowiąZania (1 do 3)

l. MateriaĘ 71 924,79 72 343,79 l. Rczcrua z ly4ulu odroczoncco Do(lalku dochodowcco o,oo o,oo
2. P łoroduktv r Droduktvw toku o.oo o.oo 2' Rezerwa na świadczenia emery.talne i podobne

l. Produktv sotowe o,oo o,oo - dlueoterminowa o.oo o,oo
4. Towary 23 61 5,OO 23 615,OO - kn5tkotermi nowa o,oo o,oo
5. Zaliczki na dostaw o,oo o.oo J. Pozostalę rezerwl

II. Należności krr tkoterminowe (1 do 2) 149 911,10 130 304,72 - długoterminowe o.oo o,oo
l. Należności od .jednostek powiązanych (a-b) - kr tkoterminowe o,oo o,oo

a) z tltufu clostaw i usfug o okresie spłaty II. Zobowi7ania dfugrrlerminowe (l Jo Ż)

-do I2 miesięcy o.oo o,oo L Wobec iednostek oowiazanvch o,oo o.oo
_Dowvżei ]2 miesięcv o,oo o,oo 2. Wobec pozostaĘch jednostek (a_d)

b) inne o,oo o,oo a) kredyty i pożyczki o,oo o,oo
2. Należności od pozostałych |ednostek (a{) 149 911.10 130 304.72 b) Ż t}tuhl emisji dfuŻnych papier w warlosciowrych o.oo o.oo

a) z tr.tuh dostaw i rrsług o okresie spłaty: 143 843.64 88 955,33 c) inne zobowi{zania finansowe o,oo o,oo
-do 12 micsiecv 143 843,64 BB 955,ss d) inne o,oo o,oo
-powyżej 12 miesięcy o.oo o.oo lILZobowiązania krrtkoterminowe (1 do 3) 189 049,38 140 401 .10

b) z tyfuht podatk w, dotacji, ceł, lbeąieczen
snołecznvch i zdrowotnvch oraz innvch świadczeri o,oo o,oo l ' Wobec jednostek powiązanych 1a-b.1

c) inne 6 067.46 41 349.39 a) z t1tułu tiostaw i usług, o okresie wynagalności:
d) doclrodzone na drodze sądowej o,oo o,oo -do 12rniesięcy o,oo o,oo

lll. lnwestvc.ie krr tkoterminowe (l do 2) 7 683,96 19 527.92 -Dou^r'żel l2 miesięcv o,oo o,oo
1' Kr tkotetminowe aktywa finansowe {ał) 7 683,96 19 527,92 b; inne o.oo o.oo

a) w jednostkach powiązanych 2. Wobec pozostałych iednostek (a-i 189 049,38 140 401 ,10
udziaĘ lLlb akcjc o,oo o.oo a) kredvtv i pożyczki 32 598,93 o,oo

- innc oanierv wartościowe o.oo o.oo b) z tlułu cmisji dłużnych papier w wartościowych o.oo o.oo
- udzielone pożyczki o,oo o,oo c) inne zobowiązania finansowe o.oo o,oo
- inne kr tkoterminoue aktyvn finanrowe o,oo o,oo d) z tytuh dostaw i usług, o okresie w1łnagalności 116 572,48 96 120,09

b) w pozostałych jednostkach -do l2 miesięcv 116 572,4A 96 120.09
- udziały'lub akcic o.oo o,oo - oomrżci 12 miesiecl o.oo o,oo
- inne papiery wartościowe o,oo o,oo e) zaliczki otrz}łnane na dostawY o,oo o,oo
- udzielone nożvczki o.oo o.oo fl zobowipania wekslowe o,oo o.oo
- inne kr tkoterminowe aktwva finansowe o.oo o,oo A) Z tyfuhl podatk w, ceł, ube4liecze i innych świadcze 29 581 .79 34 5AO,88

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 683,96 19 527,92 h) z trłtrhl wYnagrodze o,oo 2 6A6,40
_ środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 683.96 19 527.92 r ) rnnc 10 296,18 7 01 3.73
- inne środki pieniężne o.oo o,oo 3. Fundusze specialne o.oo o,oo
- inne akt}rya pieniężne o,oo o,oo IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2 27 211.11 92 796,20

2. Inne inwestvcie kr tkoterminowe o,oo o.oo l. Ujemna wartość firmy o,oo o.oo
lV. Kr tkoterminowe rozliczenia migdzvokresowe 3 425.50 B 799,03 Ż. Inne r ozliczęnia międzyokrcsowe 27 211 11 92 796.20

- długoterrninowe o.oo o,oo
kr tkoterminowe 27 211.11 92 796,20

AKTYWA RAZEM s88 632.18 363 624 93 PASYWA RAZEM 348 632,18 363 624,93
Miejscowość Warszawa
Sporz4dził: Lidia Kuchno
Drukowane pfogramem PrZedsiębiorstwa Inlbrnratycznego IPS
h ! lp. //r,rw. i p.t - i n/b t. 0 n. p I

d,nia 31-O3-2O13 7'atw jerrlził



RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ZA OKRES 01.0'1.2012R.-31.'t2.2012R.

Polski związek Brydża Spońowego
UL. zŁorA713
OO-019 WARSZAWA
NtP 525-16-56-918

Sporządzono: Lidia Kuchno

toz.

:ZAONRES
.,8!1n{-2t11.

',',ś1::1ż:żi'.IĄ.

:ZA.OI(RES:
.Dt:01l2rtż::
'. 31;1Ż201ż .

A Pruvchodv z działalności statutowei 2 087 81 5,69 1 958 996.95
I Dotacje z l\łinisterstwa SpońU i inne 654 000.00 71 5 000,00
il składki brUtto określone statutem 1 216 597.12 1 055 000.82

Odpis podatkowy 1 % 21 038.51 31 509,90
Pozostałe orzvchodV określone slatutem 56 843,88 97 506.04
Zysk netto z 201 1 roku 1 39 336.1 8 59 980.'19

B Kos zty real i za ci i za dań statutowvch 1 650 987,44 1 331 669,75
Koszty reaIizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego 1 650 987,44 1 331 669,75

il Strata netto 0,00 0,00
c /Vynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 436 828,25 627 327,20
D Prychody ze spnedaży i zrównane z nimi w tvm: 407 037,96 19'l 579,70

Przychody netto ze sprzedaży produktóW i 6 019,01 9 579.70
il ?rzychody netto ze sprzedaŻV usłuo 401 018,95 1 82 000.00
ilt Przychody netto ze spzedazv towarÓW i materiałóW 0,00 0.00

E Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 326 839,33 300 691 ,75
KoSzt Wytworzenia sprzedanych prooLlklóW 326 839,33 300 691,75

lt Koszt Wytworzenia sprzedanych usłuq 0,00 0,00
ilt Wańośc sprzedanVch towaróW i materiałów 0,00 0,00
F zvsk (strata) brutto na sDrzedażV {D-E) 80 1 98.63 -109 112,05
G Koszty ad m i n i stra cyjn e 471 470.7 497 625,86

Amońyzacja 14 954,73 10 737 ,71

il Zuzycie materiałóW i enerqii 15 962.07 18 762,28
ilt UsłUgi obce 154 705 1 37 350,94
IV Podatki i oołatv 35 233,1 I 27 851.78

Wynagrodzenia oraz Ubezpiecz' Społeczne i irne świadczenia 186018,11 179 437.76
VI Pozostałe kosztv rodzaiowe 64 596,65 '123 485,39

H zysk (strata) na dział. statutowej i gospodarczej (C+D-E-G) 45 556,16 20 589,29
Pozostałe przvchodv operacvin e 1 6 263,30 886,78
Zysk ze zbycia niefinansowych aktów trwałych 0.00 0,00

il lnne przychody operacyjne 1 6 263,30 886,78
J Pozostałe kosza operacyjne 945.42 3,03

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
il AktuaIizacja wańości aktyruów niefinansowych 0.00 0,00

ilt lnne kosztv operacvine 945,42 3,03
K zysk (strata) z działalności operacvinei {H+l_J) 60 874,04 21 473,04
L Przychodv finansowe 8.1 541,80

Dywidendv i udziałv w zvskach 0,00 0,00
il Odsetki 8.17 2,06
ilt Zysk ze zdobycia inwestycji 0,00 0,00

Aktualizacji wańości inwestycji 0.00 0,00
lnne 0,00 539,74

Ł Koszty finansowe 902,02 3 978.71

I Odsetki 342,63 2 728 71

il Strata'ze zdobycia inwestycii 0,00 0,00

lil Aktualizacja Wańości inWestycii 0.00 0,00
ln ne 559.39 1 250,00

M. Zysk (strata) z dział. statutowei i qospodarczei (K+Lł) 59 980,19 18 036,1
A/ Wv n ik zdarzeń nadzwvczai nvch 0,0c 0,00

I Zvski nadzwvczaine 0,0t 0,00
il Stratv nadzwvczaine 0,00 0.00

o Zysk (strata) brutto (M+/-N) 59 980.19 1 8 036,1
P Podatek dochodowy 0,0( 0,00

R Pozostałe obowiazkowe zmnieiszenia zvsku 0,0( 0.00

o /Vynik finansowy oqółem 59 980,1! 18 036,13

I Różnica zWiększająca koszty roku następnego (wielkość u.jemna) 0,00 0,00

il Różnica zwiększająca przychody rokU następnego (Wielkość dodatnia) 59 980,1{

Warszawa, 30-03'2013r

Zatwierdzono:



II{FORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2012 -31.12.2012 r-

CzĘŚC I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. określenie firmy

Nazwa: Polski ZwiązekBrydżaSportowego

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. ZŁota7l3,00-019 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

' .Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219753 w rejestrze

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,

Fundacji oraz Publicznych Zal<ładow opieki Zdrowotnej,

Forma prawna: Zwiyzek Sportowy

Przedmiot działalności:'

. otganizowanie i prowadzenie zawodów krajowych imiędzynarodowych, pucharowych,

o prowadz enię dzjaŁalności wydawniczej,

o organizowanie i prowadzenię obozów i wczasów rekreacyjno _ brydżowych oraz wycieczek

sportowo - tulystycznych brydza porównaw czego,

o pozostała dztałalność zwtązana Ze sportem.

Cele stptutowe

o rozwijanie kultury, kultury ftzycznej i dyscypliny sportowej - jaką jest brydż;

o szerzettie wiedzy o walorach brydŻa porównawczego otaz cz\lrtrte wspieranie dziaŁan

podejmowanych w tej dziedzinie;

o krzewienie zamiłowania i nawyków gry fair i kultury obyczajow;

. upowszechnianie wiedzy o znaczących wynikach sportowych polskich brydzystów, o historii

i teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym.



Polski ZwiązekBrydŻa Spoftowego działa na podstawie ustawy o kulturze ftzycznej, prawa

o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie oraz

powziętego statufu. PZBS jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów

ustawy o Kulturze Ftzycznej w dyscyplinie: brydż. organem nadzorującym dziaŁalność PZBS
jest Minister Sportu i Turystyki, a organem rejestrowym Krajowy Rejestr Sądowy.

Polski ZwtązekBrydŻa Sportowego posiada statut organizacjipożytku publicznego i opiera swą

dztałalno ś ć fia pT acy sp oł e c znej czł onków i dziaŁaczy .

Źr o dłęm fi nans owani a maj ątku Stowarzysz eni a s ą :

,/ dotacje,

./ składki członkowskie,

'/ dochody z majątku Stowarzyszenia,

./ dochody z działalności gospodarczej.

Zw iąz ek prowadzi działaIno ś c g o sp o darcz ą dla r e aLizacj i c e l ów statutowych.

Całkowity dochód PZBS z t5ĄuŁu prowadzonej działalności gospodarczej może być

przeznaczony wyłącznie na prowadzente działalności statutowej, w związku z t7łm, zgodnie z

Ustawą o Podatku Dochodowyrrr od osób Prawnych, Związek jest zwolniony Z obowiązku

płacenia tego podatku.

oświadczęnia i podpisy w imieniu PZBS składają dwie osoby: Prezes PZBS lub wiceprezes

PZBS otaz czŁonek ZG PZBS

Władze naczelne PZBS:

'/ Walny ĄazdDelegatów
,/ ZarządGłówny

ł Komisja Rewizyjna PZBS

Fundusz podstawowy - na fundusz Związkll' składają się:

'/ składki i op,łaty członkowskie

ł wpływy zzawodów brydżowych

'/ dochody zmĄątkunieruchomego i ruchomego

ł dochody z działalności gospodarczej

'/ wpłyvy z działalności statutowej

'/ darowizny, zapisy, dotacje, subwencje

'/ opłaty licencyjne, transferowe i inne od zawodników

'/ opŁaty zawydawanie certyfikatów i atestacji



'/ inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej'

2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.

3. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 0I.0I'2OI2 r' do 31 'I2.2OI2 r.

4' Sprawozdanie finansowe zawiera jednostkowe dane podmiotu, sporządzającego bilans

samodzielnie.

5. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 .2012r. do 3L'I2.2012r. sporządzono przy

zaŁożęntu kontynuow ania przez jednostkę działalności.

6. W roku obrotowyrrr nie nastąpiło połączenie spółek.

7. Zasady wyceny akĘwów i pasywów:

,/ wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia.

'/ rzeczowe aktywa trwałe - klasyfikowane według przepisów art. I6a do l6m ustawy z dnia

15 lutego I99Ż r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia

netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjnę ustalane metodą liniową z zastosowaniem

stawek _ dla składn&Ś- nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do

w/w ustawy - dla użyłvanych - ustalonych ptzez kierownika jednostki w oparciu o

przewidywany okres uzfkowania.

'/ aktywa obrotowe - metoda prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rueczowych składników

majątku obrotowego polega na prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla

każdego składnika ujmuje się obroty i stapy w jednostkach naturalnych i pienię żnych.

,/ innę aktyr,va i pasywa wycenia się następująco:

- należności - w kwocie w).łnaganej zapŁaty, z zachowaniem ostrozności,

- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaĘ,

_ środki pieniężne - w wartości nominalnej,

- kapitĄ - w waftości nominalnej.

./ rachunek zysków i strat sporuądza się w wersji porównawczej.

Warszawa, dnia 30.03.2013 r.



CZĘŚC II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1. Informacje na temat zmiany wańości grup rodzajowych środków ttwaĘch, wartości

niematerialnych i prawnych oTaz inwestycji długoterminowych i zmian dotychczasowej

amortyzacji.

1.1. Środki trwałe wartość brutto

,\azwa 0I'0I.20I2 Zwiększenia Zmniejszenia 3LI2.20I2

|J tządzenia techni czne i
0.00 244 609.06

Pozostałe środki trwałe 0,00 10 209,00 0,00 10 209,00

, 
Środt111wałę1!9k9ce1rre 146 574'19 l 600,00 0,00 148 114,19

RAZEVI 39 r r 83.25 r r 809.00 0.00 402 gs2.25

Umorzenia i wartość netto środków trwałych

Nazwa Wartość
netto

3 1.12.2012

Urządzenta techniczne i
maszyny 99 165,77

Pozostałe środki trwałe 9 868,70

0,00Srodki trwałe niskocęnne

RAZEM 109 973,28

1.2. Wartości niematerialne i prawne brutto

Nazwa

Niskocęnne wartości
niematerialne i prawne

RAZEM

0I.0I.20I2 Zwiększenia żnnieiszenia i st.tz.zotz_..-.--_J.--.-.--1-...-.-".-

l

l

93 8,8 I 0,00 0.00 93 8,81

938,81 o"ooi j,oo f 938,81

Umorzenia i wartość netto Wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa

Niskocęnne wartości
niematerialnę i prawne

Umorzenia
01.01.201 2

RAZEM



2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście _ nie doĘczy

3. Wartość aktywów trwałych uż1.tkowanych na podstawie umów najmu, dzterŻawy i innych

umów, w tyn ztytutlumów leasingu - nie wystąpiły,

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z t1ńiu uzyskania prawa

własności bud1mków i budowli - nie wystąpiły,

5. Fundusze włusne.

C ałkowi$l stan p o zy cj i :

w tvm:

Stan na 01.01.2012

172371,69

Stąnna 31.]2.2012

130427,63

Fundusz statutowv 112 391.50 112 391.50
Wynik finansowy nętto (strata/zysk) za rok

obrotowv 59980. I 9 I 8036, I 3

Przychody statutowe bieżącego okręsu sprawozdawczęgo zostały powiększone o zysk nętto za

2011 r. w wysokości 59980,19 pln. W roku obrachunkowym 20IŻ r. Zwtązek osiągnął dodatni

wynik finansowy w wysokości 18036,13 pln'

6. Stan napoczątek okresu obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszów

zapasowych i rezerwowych- nie dotyczy

7 . P t op ozy cja po dziaŁuzysku lub pokrycia st'aiy za tokobrotowy:

Wvszczesólnienie Kwota
L Wlnik finansowv netto t8 036.13
2. Proponowany podział

a. wypłata dywidendy
b. zwiększenie kapitafu Zapasowego
c. zwiększenie kapitafu rezerwowego
d. innę - zvsk nelto zallczonv do przychodów w następnym roku 18 036.13

3. Wynik finansowy niepodzielony 0.00

8. Informacje o stanie i zmianachtezerw według cęlu ich utworzenra:

Na należności dochodzone na drodze sądowej w kwocię 50.000,00pln' które dotyczą gotówki

pobranej przezbyłego Skarbnika PZBS Pana Witolda Wąsaka, została utworzona rezerwa w

latach poprzednich. Na dzl'eń dzien bilansowy rezerwa wynosi 49 600p1n. Należności w bilansie

wykazano w wartości pomniejszonej o wyżej wymienionąTezerwę.

9. Informacje o wysokości i zmianach odpisów aktualizujących wartość należności - nie wystąpiły.

10.Podział zobowiązan długoterminowych według pozycjt bilansu o pozostałyrn od dnia



bilansowego, przewidywanyTn umową, okresie spłaty - nie wystąpiły .

l l.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczęn międzyokresowych krótkoterminowe

r oz|tczenia mi ędzyokre Sowe :

:Czynne rozliczenia międzyokresowe w Ęm:
nięrozIiczonę w 2012 roku koszty, doĘczące ptzyszłego okresu

obrachunkowego, w tym:

kosźy ubezpieczen
_ koszty dotyczącę 2013 roku
- zaliczki
- Vat do przeniesienia do nastepnego okresu sprawozdawczego_ innę koszty pośrednie (w tym domena internetowa )

1842,40
368',7

I4I4,1g
455,3',1

1400

|2.Wykaz zobowiązanzabezpieczonych na majątku jednostki - nie wystąpiły

13. Zobowiązania warunkowę - nie wystąpiły

)

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaŻy

Sp r ze d a ż z" ui* ł:q ry ru kn nń* 
" "ł 

r.y
w tym: 191579,"t0

- usług I 82000,00

- towarów 9579.70

W tym: 191579,10

- krajowa 191579,',l0

- eksporlowa 0,00

2' Wysokość iprzyczyny odpisów aktlalizlĄących wartość środków trwałych - nie wystąpiły

3. Wysokośó odpisów aktaalizujących wartość zapasów - nie wystąpiĘ

4. lnformacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania

w roku następnym - nie wystąpiła

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

od wyniku finansowego brutto:



ZYSKBRUTTO
I

+ KOSZTY NIEPODATKOWE
18036,13

- ruĘcie materiałów i energii

Polski Związek Brydża Sportowego jest podatnikięm,

o Podatku dochodowy'rrr od osób prawnych i nie osiąga

w art.I1 ust.la pkt 1 w/w Ustawy, oraz nie dokonuje

art.t7 ust'lb, le i lf w/w Ustawy' W związku z czym

podatkiem dochodow)rm.

6. lnformacje o kosztach rodzajowych (gdy jedr_rostka sporządza kalkulacyjny rzis) -nie dotyczy

7.Kosztwytworzęnia środków trwałych w budowie - nie wystąpiĘ

8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie wystąpiły

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły

10. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił

2a.

Kurs przyjęty do wyceny pozycji bilansowych i rachunku zysków i strat wytaŻonych w walucie

obcej - nie doĘczy

3.

Struktura środków pieniężnych przl11ętych do rachunku przepĘwów pieniężnych: jednostka nie

sporządza rachunku przepĘwów pieniężnych.

usługi obce

- wynagrodzenia

- pozostałe koszĘ działalności statutowej

- odsetki budŹętowe

- PRZYCHODY NIEPODATKOWE

- wynik finansowy 2011 roku

STRATA

łnzi|
Ż5496.Ż6

3698,12

957,20

- 59 990,19

-59980,1 9

-7649,73

o któnlm mowa w art. I7 ust.  ustawy

przycho dów z dziaŁaLności wymienionej

wydatków na cele inne niż określonę w

dochody są zwolnione z opodatkowania



4.

1. Informacje o charaktęrzę i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów

nieuwzględnionych w bilansie _ nie wystąpiły

2' Informacje o istotnych transakcj ach za-wartych przez jednostkę na innych warunkach niż
rynkowe ze stronami powiązanymi - nię wystąpiły

3. Informacje o przeciętn5zm zatrudnieniu w roku obrotowyrn w etatach:

Przeciętne zatrudnienię wg glup zawodowych:

stanowiskarobotnicze 0

stanowiska nierobotnicze 3

4. lnformacje o wynagrodzęniach wypłaconych lub należnych na rzecz osób wchodzących w skład

organów zarządzających' nadzorujących i administĄących spółek handlowych _ nie wystąpiĘ.

5. lnformacje o pożyczkach udzielonych osobom j.w. - nie wystąpiły

6. Informacje o wynagrodzęniu biegłego ręwidęnta lub podmiofu uprawnionego do badania

sprawozdania finansowego, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie dotyczy

5.

1' Informację o szczególnych zdarzeniach lotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu

finansowyrr roku obroto'wego _ nie wystąpiły

2. Informacj e o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiĘ po dniu bilansowyrrr, a nie uwzgłędnionych

w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły

3. Informacje o dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad rachunkowości i metod wyceny

wpływających na prezentację danych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok

poprzedzający Ze spTawozdaniem zarok obrotowy - nie wystąpiĘ

6.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji _ nie doĘczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie doĘczy

3.Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20oń udziałów w kapitale lub ogólnej



liczbie głosów w organie stanowiącym spółki _ nie dotyczy

4' Jędnostk a nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7.

Informacje w przypadku sprawozdania finansowego spofządzonego za okres, w ciągu którego

nastąpiło połączenie - nie dotyczy

8.

opis niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności - nie dotyczy

9.

Inne informacje (niż w/w) istotnie wpĘwające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz

wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

Warszawa dnta 30.03.Ż013 r.

SporządzlŁ

/ podpisy Zatządul


