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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017 r.-31.12.2017 r. 

Polski Związek Brydża Sportowego
UL. ZŁOTA 7/3

00-019 WARSZAWA

NIP 525-16-56-918

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE
           ZA OKRES             

01.01.2016 – 31.12.2016

           ZA OKRES             

01.01.2017 – 31.12.2017

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 655 993,07 2 586 722,04

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 042 706,56 309 339,95

II.
Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- 

wartość ujemna) 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

V. Dotacje 1 307 741,53 897 216,00

VI. Pozostałe przychody określone statutem 1 305 544,98 1 380 166,09

B. Koszty działalności operacyjnej 3 926 710,42 2 549 437,79

I. Amortyzacja 33 899,26 61 304,65

II. Zużycie materiałów i energii 81 945,80 169 972,42

III. Usługi obce 828 736,84 448 069,17

IV. Podatki i opłaty, w tym: 18 855,62 16 946,36

- podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 1 071 763,41 773 518,85

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 62 779,13 50 601,62

- emerytalne 29 479,34 23 442,37

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 828 730,36 1 029 024,72

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży      (A-B) -270 717,35 37 284,25

D. Pozostałe przychody operacyjne 8 076,65 90,88

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 300,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 7 776,65 90,88

E. Pozostałe koszty operacyjne 12 578,25 3 458,16

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 12 578,25 3 458,16

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej    (C+D-E) -275 218,95 33 916,97

G. Przychody finansowe 0,19 27 080,86

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 0,19 0,15

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

-  w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

V. Inne 0,00 27 080,71

H. Koszty finansowe 2 307,02 3 411,33

I. Odsetki, w tym: 665,93 3 411,33

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

IV. Inne 1 641,09 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -277 525,78 57 586,50

J. Podatek dochodowy 20,00 461,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -277 545,78 57 125,50

Sporządzono: Ewa Pszczoła Zatwierdzono:

Warszawa, dnia 30-05-2018 r.



Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS http://www.ips-infor.com.pl/

BILANS
Dane przedsiębiorstwa

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

1. Środki trwałe (a-e)

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

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

1. Od jednostek powiązanych

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

3. Od pozostałych jednostek

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

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

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

AKTYWA PASYWA

sporządzony na dzień

( I+ I I+I I I+ IV+V)

(1 do 4)

(1 do 3)

(1 do 3)

(1 do 4)

(1 do 2)

( I+ I I+ I I I+IV +V +V I+VI I)

- z tytułu aktualizacji  war tości godziwej

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

(wielkość ujemna)

o pis własny - ce cha dokume ntu

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

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

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

31-12-2017

Polski Związek Brydża Sportowego
ul.Złota 7/3
00-019 Warszawa NIP:525-16-56-918

244 523,44 183 218,79

87 342,94 63 711,91

87 342,94 63 711,91

85 641,44 63 711,91

1 701,50 0,00

14 471,38 14 471,38

142 709,12 105 035,50

142 709,12 105 035,50

52 004,48 109 129,98

112 391,50 112 391,50

217 158,76 -60 387,02

14 471,38 14 471,38

-277 545,78 57 125,50

Stan na koniec okresu

31.12.2016 31.12.2017

Stan na koniec okresu

31.12.2016 31.12.2017



miejscowość dnia sporządził: zatwierdził:
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS http://www.ips-infor.com.pl/

AKTYWAPASYWAStan na koniec okresupoprzedniegopoprzedniegobieżącegobieżącego

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)

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

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

4. Fundusze specjalne

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

3. Należności od pozostałych jednostek

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

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

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

e) inne

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

AKT YWA  RA ZEM PAS YW A RA ZEM

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

(I+II+III+IV)

(1 do 5)

(1 do 3)

(1 do 2)

(I+II+III+IV)

(1 do 3)

(1 do 3)

(1 do 3)

(1 do 2)

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

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

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

675 695,50 263 758,74

0,00 0,00

65 233,94 18 972,38

162 580,62 236 625,74

162 580,62 236 625,74

162 580,62 236 625,74

162 580,62 236 625,74

447 880,94 8 160,62

920 218,94 446 977,53

868 214,46 337 847,55

698 685,52 243 837,91

649,34 336,00

644 521,81 206 412,25

644 521,81 206 412,25

35 390,61 25 651,15

15 870,54 7 036,13

2 253,22 4 402,38

169 528,94 94 009,64

169 528,94 94 009,64

82 816,64 58 362,47

86 712,30 35 647,17

920 218,94 446 977,53

65 233,94 18 972,38

64 781,52 18 869,38

64 781,52 18 869,38

452,42 103,00

698 685,52 243 837,91

Warszawa 30-05-2018 Ewa Pszczoła
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INFORMACJA DODATKOWA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 ZA OKRES 01.01.2017– 31.12.2017 r. 

 

CZĘŚĆ I.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Określenie firmy  

  Nazwa:                            Polski Związek Brydża Sportowego 

 Siedziba:                         Warszawa 

     Adres:    ul. Złota 7/3, 00-019 Warszawa 

 Rejestracja:   Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219753 w 

rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej. Podmiot wpisany również do Rejestru 

Przedsiębiorców.   

 Forma prawna:   Związek Sportowy 

     Przedmiot działalności:  

●  pozostała działalność związana ze sportem – organizowanie i prowadzenie zawodów krajowych, 

międzynarodowych i pucharowych, 

●  wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 

●  działalność agencji reklamowych (reklama). 

 Cele statutowe: 

●  organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie brydż sportowy, 

● nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie  

sportowym, 

●  reprezentowanie polskiego brydża sportowego w międzynarodowych organizacjach sportowych  

oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

● przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym, 

●  krzewienie zamiłowania i nawyków uczciwej rywalizacji oraz kultury obyczajów brydżowych, 

 ●  upowszechnianie wiedzy o znaczących wynikach sportowych polskich brydżystów,  

    o historii, teorii i przepisach dyscypliny brydż sportowy. 
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Polski Związek Brydża Sportowego działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego w 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie powziętego Statutu. Organem nadzorującym 

działalność PZBS jest Minister Sportu i Turystyki, a organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy 

dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Polski Związek Brydża Sportowego jest oganizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność 

na rzecz ogółu środowiska brydżowego. 

Źródłem finansowania majątku Stowarzyszenia są:  

✓ dotacje, 

✓ składki członkowskie,  

✓ dochody z majątku Stowarzyszenia,  

✓ dochody z działalności gospodarczej. 

Związek prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych. 

Całkowity dochód PZBS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony 

wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej, w związku z tym, zgodnie z Ustawą o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, Związek jest zwolniony z obowiązku płacenia tego podatku.  

Zgodnie z wpisem do KRS, do składania oświadczeń za PZBS, w tym oświadczeń spowodowanych 

do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu PZBS i 

Wiceprezesa Zarządu PZBS lub dwóch Wiceprezesów Zarządu PZBS. 

Władze naczelne PZBS: 

✓ Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej: WZD albo Zgromadzeniem, 

✓ Zarząd PZBS, 

✓ Komisja Rewizyjna PZBS. 

  

Fundusz podstawowy – na fundusz Związku składają się: 

✓ składki i opłaty członkowskie 

✓ wpływy z zawodów brydżowych 

✓ dochody z majątku PZBS 

✓ dochody z działalności gospodarczej 

✓ wpływy z działalności statutowej 

✓ darowizny, zapisy, dotacje, subwencje 

✓ opłaty licencyjne, transferowe i inne opłaty od zawodników 

✓ opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji 

✓ inne wpływy uzyskane, np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej. 
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2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony. 

3. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

4. Sprawozdanie   finansowe   zawiera   jednostkowe   dane   podmiotu,   sporządzającego bilans 

samodzielnie. 

5. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. sporządzono przy    

założeniu kontynuowania przez jednostkę działalności. 

6. W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek. 

7. Zasady wyceny aktywów i pasywów: 

✓ wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia. 

✓ rzeczowe aktywa trwałe – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach nabycia 

netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową  z zastosowaniem 

stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do 

w/w ustawy - dla używanych – ustalonych przez kierownika jednostki w oparciu o 

przewidywany okres użytkowania. 

✓ aktywa obrotowe – prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego 

składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. 

✓ inne aktywa i pasywa wycenia się następująco: 

- należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 

- środki pieniężne – w wartości nominalnej, 

- kapitały – w wartości nominalnej. 

✓ rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej. 

 

 

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.    ............................................................. 
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CZĘŚĆ II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1.  

1. Informacje na temat zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych i zmian dotychczasowej 

amortyzacji. 

1.1. Środki trwałe wartość brutto 

Nazwa 01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2017 
 

Urządzenia  techniczne i 

maszyny 255 157,47 0,00 32 206,48 222 950,99 

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

Środki trwałe niskocenne 23 997,54 0,00 0,00 23 997,54 

RAZEM 289.364,01 0,00 32 206,48 257 157,53 

 

 Umorzenia i wartość netto środków trwałych  

Nazwa Umorzenia 

01.01.2017 
Umorzenia 

2017 
Zmniejszenie 

umorzeń 
 Umorzenia 

31.12.2017 
Wartość 

netto 

01.01.2017 

Wartość 

netto 

31.12.2017 

Urządzenia  techniczne i 

maszyny 169 516,03 21 929,53 32 206,48 159 239,08 85 641,44 63 711,91 

Pozostałe środki trwałe 8 507,50 1 701,50 0,00 10 209,00 1 701,50 0,00 

Środki trwałe niskocenne 23 997,54 0,00 0,00 23 997,54 0,00 0,00 

RAZEM 202 021,07 23 631,03 32 206,48 193 445,62 87 342,94 63 711,91 

 

 

1.2. Wartości niematerialne i prawne brutto 

Nazwa 01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2017 
 

Niskocenne wartości 

niematerialne i prawne 938,81 0,00 0,00 938,81 

RAZEM 938,81 0,00 0,00 938,81 

 

 

 

 



 

 

5 

Umorzenia i wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 

Nazwa Umorzenia 

01.01.2017 
Umorzenia 

2017 
Zmniejszenie 

umorzeń 
 Umorzenia 

31.12.2017 
Wartość 

netto 

01.01.2017 

Wartość 

netto 

31.12.2017 

Niskocenne wartości 

niematerialne i prawne 938,81 0,00 0,00 938,81 0,00 0,00 

RAZEM 938,81 0,00 0,00 938,81 0,00 0,00 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie dotyczy  

3. Wartość aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 

umów, w tym z tytułu umów leasingu. 

 PZBS wynajmuje powierzchnię biurową przy ul. Złotej 7 od Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami Śródmieście. 

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

własności budynków i budowli – nie  wystąpiły, 

4a. Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 

 

Zobowiązania w tym: 25.651,15 

- podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8 0,00 

- zobowiązania wobec ZUS  7.516,55 

- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 11.583,00 

- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-8 5.520,00 

- podatek VAT-7 bieżące rozliczenie 1.019,00 

- pozostałe rozrachunki publicznoprawne 12,60 

 

5. Informacje na temat zmiany wartości inwestycji długoterminowych obejmujących środki trwałe i 

wartości niematerialne i prawne zakupione przez Związek na potrzeby działalności statutowych. 
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5.1. Inwestycje w środki trwałe na potrzeby działań statutowych  

Nazwa 01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2017 
 

Inwestycje w środki  
trwałe na potrzeby  
działań statutowych 178 109,36 0,00 0,00 178 109,36 

RAZEM 
178 109,36 0,00 0,00 178 109,36 

 

Umorzenia inwestycji w środki trwałe  

Nazwa Umorzenia 

01.01.2017 
Umorzenia 

2017 
Zmniejszenie 

umorzeń 
 Umorzenia 

31.12.2017 
Wartość 

netto 

01.01.2017 

Wartość 

netto 

31.12.2017 

Inwestycje w środki 

trwałe na potrzeby 

działań statutowych 35 400,24 37 673,62 0,00 73 073,86 142 709,12 105 035,50 

RAZEM 
35 400,24 37 673,62 0,00 73 073,86 142 709,12 105 035,50 

 

5.2. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne na potrzeby działań statutowych  

Nazwa 01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2017 
 

Inwestycje w wartości 

niematerialne i prawne na 

potrzeby  
działań statutowych 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 

RAZEM 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 

 

Umorzenia inwestycji w wartości niematerialne i prawne 

Nazwa Umorzenia 

01.01.2017 
Umorzenia 

2017 
Zmniejszenie 

umorzeń 
 Umorzenia 

31.12.2017 
Wartość 

netto 

01.01.2017 

Wartość 

netto 

31.12.2017 

Inwestycje w wartości 

niematerialne i prawne na 

potrzeby  
działań statutowych 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 

RAZEM 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 
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6. Fundusze własne 

Całkowity stan pozycji: 
w tym: 

Stan na 01.01.2017 

52  004,48 

Stan na 31.12.2017 

109 129,98 
Fundusz statutowy 112  391,50 112  391,50 

Wynik finansowy (strata/zysk) z lat ubiegłych 217 158,76 -60 387,02 

Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok 

obrotowy 
-277 545,78  57 125,50 

  

 Wynik finansowy roku 2016 w wysokości -277 545,78 PLN został zaprezentowany jako wynik 

finansowy z lat ubiegłych zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w ustawie o 

rachunkowości.  

 W roku obrachunkowym 2017 r. Związek osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości                                     

57 125,50 PLN. 

7. Stan na początek okresu obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszów 

zapasowych i rezerwowych - nie dotyczy. 

8. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: 

              Wyszczególnienie Kwota 

1. Wynik finansowy netto za 2017 rok 57 125,50 

2. Proponowany podział: 
     a. wypłata dywidendy 
     b. zwiększenie kapitału zapasowego 
     c. zwiększenie kapitału rezerwowego 
     d.  inne – zysk netto zaliczony do przychodów w następnym roku 

 

 

 

 

 

3. Wynik finansowy niepodzielony za 2017 rok 57 125,50 

 

9.  Informacje o stanie i zmianach rezerw według celu ich utworzenia:  

 Na należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 49 600 PLN, które dotyczą gotówki 

pobranej przez byłego Skarbnika PZBS Pana Witolda Wąsaka,  została utworzona rezerwa w 

latach poprzednich. Na dzień bilansowy rezerwa wynosi 49 600 PLN. Należności w bilansie 

wykazano w wartości pomniejszonej  o wyżej wymienioną rezerwę. 
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10. Informacje o wysokości i zmianach odpisów aktualizujących wartość należności 

Wyszczególnienie 01.01.2017 Zwiększenia Wykorzystanie (spisanie 

należności z odpisem) 
31.12.2017 

 

Odpisy aktualizujące 

wartość należności 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – nie wystąpiły. 

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń 

międzyokresowych przychodów: 

Czynne rozliczenia międzyokresowe w tym: 
31.12.2017 

nierozliczone w 2017 roku koszty, dotyczące przyszłego okresu 

obrachunkowego, w tym: 
− koszty ubezpieczeń 
− koszty dotyczące 2018 roku 
− podatek VAT do odliczenia w nastepnym okresie sprawozdawczym 
− inne koszty pośrednie (w tym domena internetowa, prenumerata ) 

  

8 160,62 
 

1 072,00 
6 729,67 

8,05 
350,90 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: 
94 009,64 

1. długoterminowe: 
- rozliczenia międzyokresowe przychodów pochodzące ze środków z MSiT 
- rozliczenia międzyokresowe przychodów pochodzące ze środków z MPiPS 

58 362,47 
55 250,81 
3 111,66 

2. krótkoterminowe: 
- rozliczenia międzyokresowe przychodów pochodzące ze środków z MSiT  
- rozliczenia międzyokresowe przychodów pochodzące ze środków z MPiPS 
- składki członkowskie 

35 647,17 
21 342,21 

3 111,96 
11 193,00 

 

 

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie wystąpiły. 
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14. Zobowiązania warunkowe - nie wystąpiły. 

 

2. 

 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży 

 

Wyszczególnienie Sprzedaż za bieżący rok obrachunkowy 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 309 339,95 

- przychody z działalności gospodarczej 294 900,00 

- przychody z działalności statutowej 14 439,95 

Inne przychody operacyjne dot. działalności statutowej: 2 277 382,09 

Dotacje, w tym: 897 216,00 

- środki z budżetu państwa 658 130,84 

- dotacje, darowizny 210 611,96 

- odpis 1% podatku 28 473,20 

Pozostałe przychody określone statutem, w tym: 1 380 166,09 

-  składki członkowskie 481 098,75 

-  opłaty startowe 883 859,60 

-  pozostałe przychody statutowe 15 207,74 

 

 

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych - nie wystąpiły 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły. 

 

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

roku  następnym - nie wystąpiła. 
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5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym              

od wyniku finansowego brutto: 

ZYSK BRUTTO 57 586,50 

 + KOSZTY NIEPODATKOWE 820 964,34 

- zużycie materiałów i energii 571,20 

- usługi obce 209,50 

- wynagrodzenia 0,00 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 869,46 

- pozostałe koszty rodzajowe 3 355,04 

- odsetki budżetowe 3 072,60 

- odsetki NKUP 18,44 

- pozostałe koszty operacyjne NKUP 1 058,31 

- koszty statutowe NKUP 174 269,72 

          - wydatki z dotacji MSiT 630 245,44 

          - wydatki z dotacji MRPiPS 3 294,63 

 - KOSZTY PODATKOWE, pozabilansowe 19 765,77 

- wynagrodzenia dot. 2016 wypłacone w 2017 19 765,77 

- PRZYCHODY NIEPODATKOWE 895 823,51 

- dodatnie różnice kursowe bilansowe – per saldo 27 080,71 

- dotacje z MSiT 658 130,84 

- dotacje, darowizny 210 611,96 

+ PRZYCHODY PODATKOWE, pozabilansowe 
842 500,00 

        - przychody z dotacji - podatkowe 842 500,00 

DOCHÓD w CIT-8 805 461,56  

 

Ustalenie podstawy opodatkowania w CIT-8 za 2017 rok: 

Dochód zwolniony z opodatkowania: 1 116 098,75 

- składki członkowskie zg z art.17 ust.1 pkt 40 481 098,75 

- dotacje z budżetu państwa zg z art.17 ust.1 pkt 47 635 000,00 

STRATA -310 637,19 
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Odrębne zobowiązanie podatkowe w CIT-8: 

 Są to dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, na inne cele niż określone w tych przepisach, albo na 

cele określone w tych przepisach, ale po terminach z nich wynikających – art. 25 ust. 4 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wydatkowany dochód – odsetki budżetowe 3 073,00 

Podatek 15% 461,00 

 

 Polski Związek Brydża Sportowego jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 6c) 

ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów z działalności 

wymienionej w art.17 ust.1a pkt 1 w/w Ustawy, oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 

określone w art.17 ust.1b, 1e i 1f w/w Ustawy. W związku z czym dochody są zwolnione z 

opodatkowania podatkiem dochodowym. 

6. Informacje o kosztach rodzajowych - jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie 

rodzajowym. 

 2017 rok 2016 rok 

Koszty rodzajowe ogółem 2 549 437,79 3 926 710,42 

Amortyzacja 61 304,65 33 899,26 

Zużycie materiałów i energii 169 972,42 81 945,80 

Usługi obce 448 069,17 828 736,84 

Podatki i opłaty, w tym: 16 946,36 18 855,62 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

Wynagrodzenia 773 518,85 1 071 763,41 

Ubezpieczenia społeczne i inneświadczenia, w tym: 50 601,62 62 779,13 

- emerytalne 23 442,37 29 479,34  

Pozostałe koszty rodzajowe 1 029 024,72 1 828 730,36 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 

 

Koszty rodzajowe w 2017 roku zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 35 % .  

Najwyższe koszty stanowiły :  
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- usługi obce 

- wynagrodzenia 

- pozostale koszty rodzajowe. 

 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - nie wystąpiły. 

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 wyrażonych w walucie 

obcej –  kurs NBP z dnia 31.12.2017 r. : 1 USD= 3,4813. 

3. 

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych: jednostka nie 

sporządza rachunku przepływów pieniężnych.  

4.  

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

 nieuwzględnionych w bilansie - nie wystąpiły. 

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 

 rynkowe   ze stronami powiązanymi - nie wystąpiły. 

3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w etatach: 

     Przeciętne zatrudnienie w/g grup zawodowych: 

Stan zatrudnienia 2016 rok 2017 rok 

Stanowiska robotnicze 0 0 

Stanowiska nierobotnicze 3 3 

 

4. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych na rzecz osób wchodzących w skład    

 organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych. 

W roku 2017 zostały wypłacone wynagrodzenia na rzecz 5 osób wchodzących w skład Zarządu 

Głównego jednostki.  
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5. Informacje o pożyczkach udzielonych osobom j.w. - nie wystąpiły. 

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za badanie rocznego sprawozdania finansowego za 

2017 rok wynosi 4.000,00 PLN netto. 

5. 

1. Informacje o szczególnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

 finansowym roku obrotowego . 

W lutym 2018 roku firma World Bridge Federation skorygowała Polskiemu Związkowi Brydża 

Sportowego połowę zobowiązania w wys. 38.888,00 USD. W wyniku tej korekty, na dzień 

bilansowy 31.12.2017 roku wykazano już skorygowane zobowiązanie dla tej firmy. 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych  

 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 wystapiły. 

6. 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy. 

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy. 

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

 liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy. 

4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

7. 

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

nastąpiło połączenie - nie dotyczy.   

8. 

Opis niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności – nie dotyczy.  
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9. 

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

wynik finansowy jednostki – nie dotyczy. 

 

 

Warszawa dnia 30.05.2018r.   

 

 

 

 

 

Sporządził ...................................................            .................................................................... 


