Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego

2020-05-04

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych
Kod Systemowy

SFJOPZ (1)

Wersja Schemy

1-2

Wariant Sprawozdania

1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy

Polski Związek Bobslei i Skeletonu

Siedziba podmiotu
Województwo

Pomorskie

Powiat

m. Gdańsk

Gmina

M. Gdańsk

Miejscowość

Gdańsk

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Pomorskie

Powiat

m. Gdańsk

Gmina

M. Gdańsk

Nazwa ulicy

ul. Józefa Czyżewskiego
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Numer budynku

29

Nazwa miejscowości

Gdańsk

Kod pocztowy

80-336

Nazwa urzędu pocztowego

Gdańsk

Identyfikator podatkowy NIP

9562305749

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla
jednostek wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego.

0000491073

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

2019-01-01

Data do

2019-12-31

Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie
sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, "Nie" sprawozdanie zostało sporzadzone
przy zalożeniu, że działalność nie
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: "Tak" - Brak
okoliczności wskazujących na
Tak
zagrożenie kontynuowania
działalności; "Nie" - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),

1. Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne wycenia się
według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne, a także
odpisy z tytułu trwałej utraty ich
wartości. Odpisy amportyzacyjne od
środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych
dokonywane są na podstawie planu
amortyzacji, zawierającego stawki i
kwoty rocznych odpisów.
Amortyzacja dokonywana jest
metoda liniową. Odpisów
amortyzacyjnych od środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
dokonuje się przy zastosowaniu
stawek amortyzacyjnych, które
odzwierciedlają ich okres
ekonomicznej użyteczności.
Składniki majątkowe o
przewidywanym okresie
użytkowania nieprzekraczającym
jednego roku lub wartości od 10 tys.
zł są jednorazowo odpisane w ciężar
kosztów w momencie ich oddania
do użytkowania. Polski Związek
Bobslei i Skeletonu stosuje
następujące roczne stawki
amortyzacyjne dla podstawowych
grup środków trwałych: a) budynki,
lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 2,5% - 10%, b) urządzenia
techniczne i maszyny 10% - 25%, c)
środki transportu 14% - 20%, d)
pozostałe środki trwałe 10% - 25%.
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2. Należności długoterminowe,
krótkoterminowe i roszczenia, w
tym pożyczki wycenia się w kwocie
wymaganej zapłaty pomniejszonych
o ewentualne odpisy aktualizujące.
Należności wyrażone w walutach
obcych wycenia się po średnim
kursie NBP z dnia przeprowadzenia
transakcji a na dzień bilansowy wg
średniego kursu NBP z tego dnia. 3.
Zapasy wycenia się według
rzeczywistych cen nabycia nie
wyższych jednak od cen sprzedaży
netto. Rozchód zapasów ujmuje się
w drodze szczegółowej identyfikacji
rzeczywistych cen (kosztów) tych
składników aktywów, które dotyczą
ściśle określonych przedsięwzięć,
niezależnie od daty ich zakupu lub
wytworzenia. 4. Inwestycje
krótkoterminowe wyceniane są wg
niższej z dwóch wartości ceny
nabycia lub wartości rynkowej. 5.
Zobowiązania długoterminowe i
krótkoterminowe są wykazywane w
kwocie wymagającej zapłaty, to jest
łącznie z odsetkami
przypadającycmi do zapłaty na dzień
bilansowy.
ustalenia wyniku finansowego

Związek Bobslei i Skeletonu
sporządza rachunek zysków i strat w
układzie porównawczym

ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się
z bilansu, rachunku zysków i strat
oraz informacji dodatkowej
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Zasady rachunkowości przyjęte przy
sporządzeniu sprawozdania
finansowego na 31 grudnia 2019 r.
są zgodne z ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. ( tj. Dz. U. z 2019 poz. 351 z
późn. zm.) i z przyjętą "Polityką
rachunkowości". Przyjęte zasady
rachunkowości stosuje się w sposób
ciągły, a informacje za kolejne lata
są w istotnych aspektach
porównywlne. Związek Bobslei i
Skeletonu sporządza rachunek
zysków i strat w układzie
porównawczym.

pozostałe

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem

534845.23

761359.61

-

+Aktywa trwałe

529698.47

679358.32

-

++Wartości
niematerialne i
prawne

0.00

0.00

-

++Rzeczowe
aktywa trwałe

529698.47

679358.32

-

++Należności
długoterminowe

0.00

0.00

-

++Inwestycje
długoterminowe

0.00

0.00

-

++Długotermino
we rozliczenia
międzyokresowe

0.00

0.00

-
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+Aktywa
obrotowe

5146.76

82001.29

-

++Zapasy

0.00

0.00

-

++Należności
5184.79
krótkoterminowe

9632.87

-

++Inwestycje
-38.03
krótkoterminowe

72368.42

-

++Krótkotermino
we rozliczenia
0.00
międzyokresowe

0.00

-

+Należne wpłaty
na fundusz
statutowy

0.00

0.00

-

Pasywa razem

534845.23

761359.61

-

+Fundusz własny

-264810.77

-154250.44

-

++Fundusz
statutowy

0.00

0.00

-

++Pozostałe
fundusze

0.00

0.00

-

++Zysk (strata) z
lat ubiegłych

-154250.44

-163841.90

-

++Zysk (strata)
netto

-110560.33

9591.46

-

+Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

799656.00

915610.05

-

++Rezerwy na
zobowiązania

0.00

0.00

-

++Zobowiązania
długoterminowe

0.00

0.00

-

247667.17

-

++Zobowiązania
281449.28
krótkoterminowe
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++Rozliczenia
międzyokresowe

518206.72

667942.88

-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przychody z
działalności
statutowej

1532290.86

1499081.19

-

+Przychody z
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

1438431.81

1179081.19

-

+Przychody z
odpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

0.00

10000.00

-

+Przychody z
pozostałej
działalności
statutowej

93859.05

310000.00

-

Koszty
działalności
statutowej

1819217.82

1612785.16

-

+Koszty
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

1756399.12

1385241.14

-
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+Koszty
odpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

0.00

0.00

-

+Koszty
pozostałej
działalności
statutowej

62818.70

227544.02

-

Zysk (strata) z
działalności
statutowej (A - B)

-286926.96

-113703.97

-

Przychody z
działalności
gospodarczej

0.00

0.00

-

Koszty
działalności
gospodarczej

0.00

0.00

-

Zysk (strata) z
działalności
0.00
gospodarczej (D E)

0.00

-

Koszty ogólnego
zarządu

42282.89

57632.38

-

Zysk (strata) z
działalności
operacyjnej (C +
F - G)

-329209.85

-171336.35

-

Pozostałe
przychody
operacyjne

238295.36

219042.74

-

Pozostałe koszty
operacyjne

1470.53

17920.01

-

Przychody
finansowe

3877.09

0.00

-
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Koszty finansowe 22052.40

18310.92

-

Zysk (strata)
brutto (H + I - J +
K - L)

-110560.33

11475.46

-

Podatek
dochodowy

0.00

1884.00

-

Zysk (strata)
netto (M - N)

-110560.33

9591.46

-

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis
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Polski Związek Bobslei i skeletonu z
siedzibą w Gdańsku, ul.
Czyżewskiego 29 jest związkiem
sportowym realizującym zadania
wymienione w Ustawie o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie w art.4 punkt 1
podpunkt 17. Przedmiotem i celem
działalności Polskiego Związku
Bobslei i Skeletonu jest: 1.
Organizacja współzawodnictwa
sportowego, popularyzacja i rozwój
bobslei i skeletonu, 2.
Reprezentowanie interesów bobslei
i skeletonu w organizacjach
krajowych i międzynarodowych, 3.
Podejmowanie działań na rzecz
promocji i rozwoju bobslei i
skeletonu w formie amatorskiej i
profesjonalnej. Klasyfikacja PKD: w
dziale 9319Z Sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania
działalności, nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie
kontynuowania tej działalności.

Opis

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja_dodatkowa.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają
wyłącznie jednostki zobowiązane.
A. Zysk (strata)
brutto za dany
rok
B. Przychody
zwolnione z
opodatkowania

Rok bieżący

-110560.33

Rok poprzedni

11475.46
Wartość łączna

239149.85

z zysków
kapitałowych

-
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(trwałe różnice
pomiędzy
zyskiem/stratą
dla celów
rachunkowych a
dochodem
/stratą dla celów
podatkowych), w
tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

Rok bieżący
C. Przychody
niepodlegające
opodatkowaniu
w roku bieżącym,
w tym:
Rok poprzedni

D. Przychody
Rok bieżący
podlegające
opodatkowaniu
w roku bieżącym,
ujęte w księgach
rachunkowych
lat ubiegłych w
Rok poprzedni
tym:

E. Koszty
niestanowiące
kosztów
uzyskania
przychodów

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

245713.49

z zysków
kapitałowych

-
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(trwałe różnice
pomiędzy
zyskiem/stratą
dla celów
rachunkowych a
dochodem
/stratą dla celów
podatkowych), w
tym:

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:

Rok bieżący

Rok poprzedni

Rok bieżący

Rok poprzedni

Rok bieżący

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-
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H. Strata z lat
Rok bieżący
ubiegłych, w tym:

Rok poprzedni

Rok bieżący
I. Inne zmiany
podstawy
opodatkowania,
w tym:
Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0.00

z zysków
kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

J. Podstawa
opodatkowania
podatkiem
dochodowym

Rok bieżący

0.00

Rok poprzedni

11475.00

K. Podatek
dochodowy

Rok bieżący

0.00

Rok poprzedni

1884.00
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