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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Dla Zarządu Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Polski Związek Bobslei i Skeletonu.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami). Zarząd jest zobowiązany zapewnić
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego
za ten rok.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności
jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Zmiany w zakresie
prezentacji zostały przedstawione we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej
się przewidzieć przyszłości Właściciel będzie kontynuować działalność w niezmienionym
istotnie zakresie, bez postawienia go w stan likwidacji lub upadłości.
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków
i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz informacji dodatkowej, zostało
sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
W ł a ś c i c i e l :

Zarząd Stowarzyszenia

S p o r z ą d z i ł :

Osoba odpowiedzialna za
za sporządzenie sprawozdania finansowego

………………………………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Gdańsk, .......................... 2020 r.
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Spis treści:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019
do 31 grudnia 2019
2. Objaśnienia do Bilansu za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
3. Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do
31 grudnia 2019
4. Objaśnienia do Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym za rok obrotowy
od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Polski Związek Bobslei i Skeletonu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 r.
1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności oraz wskazanie
właściwego rejestru
Przedmiotem działalności w okresie obrotowym było według PKD:
a) 93.19Z - Pozostała działalność związana ze sportem.
Stowarzyszenie Polski Związek Bobslei i Skeletonu prowadzi działalność gospodarczą, które
jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem 0000491073, Numer NIP: 9562305749. Decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy KRS w dniu 16 grudnia 2013 r. PZ BOBSLEI I SKELETONU został
wpisany do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I
ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ .
2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okresem obrachunkowym dla działalności gospodarczej Polskiego Związku Bobslei i
Skeletonu jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia a kończący się 31 grudnia.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej
się

przewidzieć

przyszłości

Stowarzyszenie

będzie

kontynuować

działalność

w

niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, przez
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co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Ustalając
zdolność jednostki do kontynuowania działalności, uwzględniono wszystkie informacje
dostępne na dzień sporządzania sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć
przyszłości.
5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia
2019 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami) i z przyjętą „Polityką rachunkowości”. Przyjęte
zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, a informacje za kolejne lata są w istotnych
aspektach porównywalne. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie
porównawczym.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty
rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych
od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu
stawek amortyzacyjnych, które odzwierciedlają ekonomiczną użyteczność środków trwałych o
przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości do 10 tys.
zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich oddania do użytkowania. Do
wyceny środków trwałych Stowarzyszenie nalicza różnice kursowe jeżeli są one istotne.
Stowarzyszenie stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup
środków trwałych:
•

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2,5 % - 10 %

•

urządzenia techniczne i maszyny

10 % - 25 %

•

środki transportu

14 % - 20 %

•

pozostałe środki trwałe

10 % - 25 %

Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzona jest w odpowiednim module systemu finansowo-księgowego.
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Środki trwałe w Stowarzyszeniu Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu za rok 2019 wystąpiły.
Jest to zakup dwóch kompletów płóz bobslejowych na ogólną kwotę 58 669,23 zł i jednego
kompletu płóz bobslejowych do monoboba na kwotę 32 026,60 zł.

7. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
Należności długo i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
pomniejszonych o ewentualne odpisy aktualizujące. Na należności przeterminowane powyżej
6 miesięcy tworzy się odpisy w wysokości 100 %. Również należności sporne, od dłużników
postawionych w stan likwidacji lub upadłości objęte są 100 % odpisem. 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.
8. Zapasy
Materiały wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen
sprzedaży netto. Rozchód zapasów ewidencjonowany jest w cenach przeciętnych
średnioważonych.
Zapasy w Stowarzyszeniu Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu na dzień bilansowy 31
grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

9. Inwestycje krótkoterminowe - aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut
obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów
finansowych.. Należności finansowe, w tym pożyczki są wyceniane w kwocie wymaganej
zapłaty, po uwzględnieniu należnych odsetek oraz odpisów aktualizujących.
Aktywa pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej, a jeśli aktywa te są wyrażone
w walutach obcych to wyceniane są wg średniego kursu NBP dla danej waluty na dzień
bilansowy. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe wyceniane wg niższej z dwóch wartości
ceny nabycia lub wartości rynkowej.
10. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów w Stowarzyszeniu za rok 2019 nie wystąpiły.
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11. Zobowiązania
Zgodnie z art. 28 ust.1 pkt. 8 Ustawy o Rachunkowości zobowiązania długoterminowe
i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łączne z odsetkami
przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy, jeżeli zostały naliczone przez sprzedającego
towar lub usługę. Odsetki te są księgowane w momencie naliczenia w ciężar kosztów
finansowych. Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu
sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej
zapłaty.
12. Rezerwy na zobowiązania
Stowarzyszenie nie tworzy rezerw

13. Podatek dochodowy odroczony
W prowadzonej działalności przez Polski Związek Bobslei i Skeletonu nie występują
przejściowe różnice między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
w przyszłości,

14. Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi zgodnie z umową.
Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz
po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
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I.

Objaśnienia do bilansu

AKTYWA
A.AKTYWA TRWAŁE
I.
Wartości niematerialne i prawne
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV.
Inwestycje długoterminowe
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.AKTYWA OBROTOWE
I.
Zapasy
II.
Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C.NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ
STATUTOWY
AKTYWA RAZEM

PASYWA

Stan aktywów na dzień:
31.12.2019 r.
31.12.2018 r.
529 698,47
0,00
529 698,47
0,00
0,00
0,00
5 127,28
0,00
5 165,31
-38,03
0,00
0,00

679 358,32
0,00
679 358,32
0,00
0,00
0,00
82 001,29
0,00
9 632,87
72 368,42
0,00
0,00

534 825,75

761 359,61

Stan pasywów na dzień:
31.12.2019 r.
31.12.2018 r.

A.FUNDUSZ WŁASNY

-166 976,31

-154 250,44

I.
Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I.
Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

11 415,44
0,00
-165 665,88
-12 725,89
701 802,08

0,00
0,00
-163 841,90
9 591,46
915 610,05

0,00
0,00
271 095,36
430 706,72

0,00
0,00
247 667,17
667 942,88

534 825,75

761 359,61

PASYWA RAZEM

1. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 529 698,47 zł stanowią wartość niezamortyzowanych
środków trwałych, na które składają się:
a) Środki trwałe zakupione z dotacji MSiT w wysokości 518 206,72 zł,
b) Środki trwałe zakupione ze środków własnych w wysokości 11 491,75 zł.
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2. Należności krótkoterminowe
Polski Związek Bobslei i Skeletonu posiada należności krótkoterminowe w wysokości 5 165,33
zł wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegółowy opis należności znajduje się w protokole weryfikacji sald.
3. Dane o strukturze funduszu statutowym
Fundusz statutowy w kwocie 11 415,44 zł stanowi kwota amortyzacji naliczona od zakupu
środków trwałych ze środków własnych.
4. Podział zysku lub straty
Strata netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniosła 12 725,89 zł. Zarząd
proponuje pokryć stratę z zysków w latach następnych.

5. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe składają się głównie z zobowiązań wobec kontrahentów z
tytułu dostaw i usług w wysokości 271 095,36 zł.
6. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe stanowią wartość zamortyzowanych środków trwałych w
wysokości 430 706,72 zł zakupionych z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Dane za okres:
31.12.2019
31.12.2018 r.

A. Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
I. publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku
II. publicznego

1 861 095,21

1 499 081,19

1 530 000,00

1 179 081,19

0,00

0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

331 095,21

310 000,00
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B. Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
I.
publicznego
Koszty
odpłatnej
działalności
pożytku
II. publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (DF. E)
G. Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+FH. G
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)

I.

1 829 455,21

1 612 785,16

1 747 100,71

1 385 241,14

0,00
82 354,50
31 640,00
0,00
0,00

0,00
227 544,02
-113 703,97
0,00
0,00

0,00
42 282,86

0,00
57 632,38

-10 642,89
1 059,20
0,87
1 962,03
5 103,36
-12 725,89
0,00
-12 725,89

-171 336,35
219 042,74
17 920,01
0,00
18 310,92
11 475,46
1 884,00
9 591,46

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w
roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W 2019 r. Polski Związek Bobslei i Skeletonu nie zaniechał żadnej działalności. Nie przewiduje
się też tego w następnym roku obrotowym.

II.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 1 530 000,00 zł
stanowi wysokość otrzymanej dotacji z MSiT.

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 93 859,05 zł stanowią
przychody z innych organizacji międzynarodowych, darowizny, nagrody za udział zawodach
oraz 237 236,16 zł odpis amortyzacyjny ŚT sfinansowany z dotacji.
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IV.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1 059,20 zł stanowią przychody z tytułu
rozstrzygniętych spraw komorniczych oraz koszty finansowe w wysokości 0,87 zł z tytułu
różnic pomiędzy deklaracją VAT a ewidencją księgową.
V.

Przychody i koszty finansowe

Przychody 1 962,03 zł i koszty finansowe w wysokości 5 103,36 zł stanowią dodatnie i ujemne
różnice kursowe.
VI.

Objaśnienia kursów przyjętych do wyceny

Do sporządzaniu sprawozdania finansowego Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu
wykorzystało średni kurs walutowy wg tabeli NBP z dnia 2019-12-31 tabela 251/A//NBP/2019,
który wyniósł:
a) dla 1 EURO – 4,2585,
b) dla 1 CHF – 3,9213.

PZBiS prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym z wydzieleniem kosztów
działalności pożytku publicznego i kosztów ogólnego zarządu.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 1 747 100,71 zł to ogół
kosztów poniesionych na działalność statutową związaną z przygotowaniem Reprezentacji
Polski oraz promocją bobslei i skeletonu.
W koszt pozostałej działalności statutowej zaliczono odpisy amortyzacyjne.
Koszty ogólnego zarządu w wysokości 42 282,86 zł obejmują koszty poniesione przez Zarząd,
w części której nie można bezpośrednio przypisać do działalności nieodpłatnej. Są to między
innymi użytkowanie samochodu przez Prezesa Zarządu i jego wyjazdy służbowe oraz koszty
związane bezpośrednio z działalnością Zarządu tj. wynajem sal konferencyjnych na
posiedzenia Zarządu, podróże gości zaproszonych na posiedzenia Zarządu, jak również koszty
obsługi Walnych Zgromadzeń Delegatów.
W 2019 r. zatrudniony był jeden pracownik. Roczne wynagrodzenie osobowe brutto zamknęło
się kwotą 46 800,00 zł. Ponadto w 2019 r. było zatrudnionych 7 osób na umowę zlecenia oraz
podpisano 3 umowy o dzieło. Z tego tytułu poniesiono koszty w wysokości 154 101,26 zł.
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I.

Informacja dotycząca CIT-8

Z uwagi na to, że PZBiS w 2019 r. osiągnął stratę podatek dochodowy jest zerowy.

II.

Informacje o zarządzaniu ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem monitorowane jest na bieżąco. Polski Związek Bobslei i Skeletonu
identyfikuje ryzyka regularnie w odstępach kwartalnych. Na koniec roku nie zostały utworzone
rezerwy na ewentualne ryzyka związane z prowadzeniem działalności statutowej. W
działalności występuje przede wszystkim ryzyko płynności finansowej.

VI.

Informacje o istotnych zagrożeniach dla kontynuowania działalności

Zarząd PZBiS prowadzący działalność statutową nie zna okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności
statutowej.

