
Bodatkowe informacje i obja6nienia

do sprawozdania finansowego

za rok 2018

Polskiego Zwiqzku Judo



!. tlcdatkows intormacje i obja6nienia

1" 0bjat*nlenia do bilansu
1" 1" $znxeg$lswy zakres emlan

niemalorialnych i prawnych oraz

lub umorernia

wartoSci grup rodeaiowych $rodkdw lrwalynh, warto$ci
inwestycji dlugoterminawych dolychcmsatrei amortyancjl

tmiana wartogci poczqtkoweJ i umorzenia $rudk6w trwalych

5i.t 18,61

Bilans otwarcia

Zwiqkszsnia z tytulu
nabyeia

Zmniejszenia z tytulu
rozchodu (sprzedat,
likwidacja)

Bilans zamkniqcia

144.305,91

Zwiqkszenia z tytuli;
naDycra

Zmniejsze nia z lytutu
sprzeda2y i likwidacji

Bilans zamkniqcia 157.560,?1

Warto66 netto na BZ 51.118,61

Zmiana warto6ci il(owei i umorzenia wartoscl

Ireid

Koszty
zakoficzanych

prac
raawalowvch

wartogc fffilty
Inne wartn$ci

nlematerialnu i
prawno

Razem

Warte6.6 brutt$

Bilans o$rvarcia s3.935,06 33.S35,U6

Zwiqkszenia u tytu{u
nabvcia

Zmniejszenia

Bilans zernkniecia 33,935,t}6 33.935,06

lJrngrcenle

Bilans otwarcia s9.935,0
Zwiqkszenia ztytnlu
nFbycia

Zmniejszenia

tsilans zamkniqcia 33.935,06 33.935,06

Wano$e nsttfi ns tsO 0,0t) 0,00

Warto*i6 netlo na EIZ 0,00 0,00
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$, €, Kwotm dckomnnych w trak*le roku obrotuwego odpisdw aktualipuJqr:ych wartn$*
*ktyur*w trwa{ych odrqhnie d{e dlugct*rrninowyeh aktywdw niefinaneowych nnat
d{r*goterminowyeh nktyw*w f inansowy*h
Nie wystppujq

'1, 3, Kwots kosztdw xokoficzonyrh pruu rorwuJowych orae kwuta urario$cl flrmy, fi iak*6
wyia$nieni* *kresu i*h oeiplsywnniu, okru*lonsso odp*wiednio w ftrt" $3 ust, $ oraa ert. 44h
$st. 1s

Nie wystqpujq

I.4" Warto*S gnunt6w utytkowanyeh wieczy*cie
Nie wystgpujq

$" 5' Warto$d nieamortyxowanych Iub nieurnarzanych prtez jednostkq $rodtcdw trwafyeh,
utywsny*h na psd$la{,t/ie umdw nalmu, dzi*rtewy i innyah um6w, ur tym z tytr:}u unr6w tm*etngu
I{ie wy$t6pL{jE.

"1. 6. l-iczba orue warto$* posiadany*h papier6w ?/arto6clourych lub prflur, w tym *vrindertw
udalalowych, eamiennyeh d{u*nyc1r papierdw wartflSeiovuych, warrantdw i opcji,
ae wskazanionr prairu, jakie preyznaiq
Nie dotyczy

I" 7. Dane o odpisach aktuellzujqeych wfirtosi nale*noSui, ue wskaeanlern stanu rB&

psezqtsk noka ohrotctvego, zwiqk*zeninoh, wykorzystaniu, roewiqeaniu i starxie na koniee
r0ku 0brstswsgo

Nie dotyczy.

t. s, n*ne s struldurae wlssnu$ci kapitalu podstawowegs or*z llceble i wartnsci rornlnalnej
s*b*kryb*wnnycl': *kcii, w lym e*przyw*lejowenych
NJa dzie rl 31 , 1 2-20I I r. Zwiqzek nie posiadal kapitalu poristawowego (f unduszri siatutow€qo),

'!' s. $ian ns psczqt€k roku obratowsss) zwiqkxzenia i wykorxystanie orax stan kn*eowy
kapitelSw (fundusay) esp&$owyoh, rsilerwowych orae kapitalu {tunrdu*xu} z aktualit**ji
wyeefiy: o ile iednostka nie sporeqdra zestnwieni* amian w kapitale (funreluseu) wla*nym

1. 10. Propozycje co do sposobu podzlafu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zysk w kwocie 33.964,28 zl proponuje siq przeznaczy| na pokrycie strAt z la1 ubiegtych.

Dane na 31.12.2A17 r. Dane na 31^12.2A17 r.

zaktualizowane

Dane na 3"|.12.2018 r.

Fundusz statuiowv 0.00 0,00 0,00
Fundusz zapa$owv 0,00 0,00 0,00
Wynik lat ubieElych 0,00 -870.490,3',7 -660,576,62
Wynik linansowy -660.576,62 20$.013,75 33,964,28
Razern kanilalv -660,576,62 -660.576.6i? -626.612,33
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't' .ll- Dane o stsnie rdssrw wocllug cefu irh utworesnla nd poc?4tek roku ohrntowegon
zwlqkseeniac h, wyko ruy*twn iu, ruzw$4z*ni * i stan ie ko deowym
NiB dntyczy

"f . "f!. Srodziatr zabawiqzari dtugnterminowych w*d*ug pazyctl hii*nsu o pozestaiym sd $nia
bil*n*aw*go, pne*wfdtrrwarrym urnowE, okresIe wymngalnosel
Zobowiqzanin dlugaterminawe ewi&:klr stRnowi zobowiqzanie z tytulu poiyczki w kwccie 490.000,00 zl

1" 1s" *.qcena kwota zobcwlqenri r*hezpleezonych na maj4tku jednostki ze rsskssani*m
charmkteru i formy tych z*b€spieczeri
Nie wystppujq

t" 14. Wykax islotnyDh ponycjl otynnych i biornyeh roeliceeri miEdeyokresnwycfr, w iym
kwotq eaynny*h rozliczefi miqdayokroxowyel'e koszt6w stanowiqnych rdinicE rniqday
w6r"io*ciq struyrn*ny*h finensowye h sktndni&rfw aktywdw a zobowiq:rxn$em zap{*ty ea nie
Na oxynne raelic:enia miqdzyokresowe, wykaeane w aktywach bilansu, skladajq siq ubezpieezenia,
kosety energii oraa aktualieacji programu k0mput6rowe0o w sumie w kwocie 1}.24g,g4 zl
Natomia*t nn hierne roziiczenia miqdzyokresowe w kwocie 62.Fbgigp zl, wykazane w pasSnruaelr

bifanst"t, sktadajq siq przycftutly przysztych okresdw rdwne kwocie nrezamsrtyzawan\/ch $rodkdw
trwaiy*h, ktdrych ?ahup ?ostal sfinansowany z dctanji w kwocie 49"jgg,sp zl araz licencie i skladki
e'* rok 2019 wplacone w grudniu t0ig r. w kwocie 18.420,00 z{

1, ls. Wyla$nienie do *ktadniha aktyw$w tub pesywow wykaay*rranego M/ wiqaay ni* jedne!
psuys;i bila*su, jngo poruiEaanie miqdey tymi pozycjami, sraz padzlal na!*tnosci
iaobewiqcarl na cegr** dlugolermin*wq i krdtkoterm!nowq

Na nala2noSci krdtknterminowe sklaclajq siq:. nalefnoici z tt/tulu dostaw i uslug 29.065.47 zt, inne naletno*ei 34,561 ,gl zl

Na :abowi4zania kr$ikoierminowe sktadaia sie:n zci:olviqzania z tytulu dostaw i ustug 
'SZ.4g0,Zq 

z_+. ?obowiqzania publiczno-prawne 4.168,4J zlc inne zobowiqzania 328.964,58 rl

'i. 1s, t-4ezna kwa{a zobowiqzari warunkowych, w tym r$wnie;i udzielnnych przea jednostkq
$warancj'i i pcrqezeii, tak*e wekslowych, nlowykazanych w bilansie.
Nie wystgpujq

2. Informacje i obja6nienia do rachunku zysk6w istrat

2. 1. Struktura rzeczowa pzychod6w statutowych:
. Dotacje 5.438.862,91 zl
. Judo in school 101,970,40 zl
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. Skladkii lieencje 3S2.636,SH rl
r Eguaminy DAN iKYU '13$"465,00 zl
r Pozostalg 1"78?.645,27 zl

e.g' W prxypsdku j*dnostek, kt$re sporzqdnnJq rachunek 'Ayskavv i strat rnr vuariancie
kalkulncyinym" dane o kn*atach r*daaiowych"
Zuzycie mateiialdw i enargii SS9.l0g,S8 zl
Uslugi obce

Podatki inp{aty

Wynagroeizenie

Amortyzacja

Pozu*tale koszty

Swiadezenia fie rzecz pracownikdw .10b,907.21 
zl

5.001 .403,41 zl

15"482,88 r"l

1.1S1.40S,41 zl

13.354,80 zt

895"806,15 z{

2. s" wysekn** iwyjasniemio prxy*ayn adpis6w ektualiguiqeych grcdki lrwa'le
Ni6 wy*i$pujq.

?. 4 Wyeelto6f odpisdw aktuaiitujqcyeh wertos€ aapas6w
Zapasy *ie rvystgpujq.

f. s' Nnformaej* o pray*hodach, kosztauh i wynikaeh daia{alno$ei earuleehanej w roku
obrOtowym lub pleewidxianej do eaniech*nia ur roku na$tqpnym
Nie wystqpujq.

*. 6- Hoslleaenie r6*n!cy pcmiqdey Fod$talvq npodatkawanih podatkBem dseNrodswvfi:
a wynikienn iinans*wyrn {zyskienr, str*iq) brutto
Nie wyslepujE.

2. 7. Koszl wytworzenia $rndkdw trwa$ych w budowie, w tyrn odseilti oraz rdinice kur*ows,
ktdre powlqk*cyty koszt wytworeenia grodk6w trwftlych w budcwie w roku nbrotowvm
Nie wystqpujq

2. 8. sdsetki nraa r$2nieo kursowe, ktdre powiqkszyly cenq nabycia tfiwar1v1 lub koszt
wytworz*ni* produkt6w w roku obrotowym
Nie wystqpujq.

?. $. FoniesioRe w ostatnim roku i planowane nfl nastqpny rok naklady na niefinansowe
aktywa tlwals (odrgbnio nale*y wykezad poniesione i planowano naklady na oenrong
*rodewiska)
W roku 2019 planolvany jest zakup specjalistycznego sprzptu, w celu eapewnienia prawidl*wego
szkolenia zawodnik6w.

Na oehronp Srodowiska nie byly poniesione, ani nie s4 planowane naklady.

*. x0' Kw*?a I eharakter poxzczeg6lnych pozycJi praychoddw lub $oslt6w o nadtwyczainei
warrs$ei luh kr6re wystqpity lilcydentatnie
Nie wy,stgpujq
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s. Kursy pnayiqt* do wyceny p*zycji oprawozdania flnsnsowego, wyra*onyeh
xv walutsch obcych
Zgodne : Tahelq 2SA/A/NHp/pil18 zdnia3I.1Z.2fi1B r.

4. Fnfurr*acfe i obja$nisnia do ranhunku przep{ywdw pgeniq*nych
Nie ma obowiqzku sporzqdzania"

$" lJmowy i istotne transakcfo anwarte Breee jedncoikq orae niektdre xagadnienia
osabowe

5. 1. tnfprrnacie o charaklsrze i colu go*podarezyr*
nieuwzglqdninnych w bilansie w aaftrusle niozbqdnyrn
majqtkowq, finansowq i wXrnik finner*owy jednostki
NiCI wystqpujq,

zar,vantych przez jednostkq unndw

do oeeny ieh wp{ywu na sytueejq

5" 2. lnforffianle o tran*nkclach (wrax z i*h kwotami) *nwartych przaz lwdnostkq na innych
warlrl]k€]cfi n[*. rynirtrwe es stlnm*mi pmwiEzamyrni.
Nie dotyczy,

5. 3. lnforrn*ci* o preecigtnyrn w roku obrot*wym zatrudnieniun a podaial@m nil $rl;pp
eawgd*tv*
Frzeciqlne zatrudnienie w Z01B r. wynioslo 4

5, 4. Infcrmacie o wymagrudz*niauh, lqcanis a wynagrodzeniem z zysku, wyplaeonych iub
n**e*nych asobom wrhodzqnym w sk{ad organ$w zarrqdzajqcyeh, nadzorujqeyctr *lbo
admini*trujqcyeh Zwiqaelc za rnk obrBtowy urss wsxelkich eobowlqzafliaeh ririyniknjq*ych :
snrlslytur i 6wiadczs:i c podobnym chmrsktere* dla by{ych celonkdw tych organ6w luh
rnbowiqzania*h zaciqgni+tyeh ur awiqeku a tymi emeryturnmi,
W ?CI]8 r" nie wyp{acono wynagrod:or*r z tego tytu{u. Zwiqzek nie posiada zobowiqzan
wynikajqcych z emerytur i dwiadczer.r o podobnyrn charakiarea,

5' $. lnf$rm**ie o kwutaeh ealieeek, kredytdw, po*yceek ! 6windcaeri o pooonnyrn
charakterze udzieionyuh osabcrn wchodzqeyrn r& sktad organdw zarzqdzeiq*ych,
nadaonuiqcych ladrninisirujqcyeh lednnstki, ae wskazaniem ieh g*6wnyeh w*runk6w,
wysokotici oproc*ntcwania araz wszelkieh kwot sp{aconyclr, adpisan,ych lub urnorzoRyeh,
u tak*e zobawi?z*n zaciqgniqtych w ich imieniu tytutsm gwarancji i porqczefi wszelkiegc
r*dzeju
Nie dotyczy

5' s. lnf*rrnacje o wynagrndeeniu hieglego rewidenta tub podrniotu uprewnionogo do
hadania sprawerzdafi finan*owych, wryptacmnyrn lub naloinyrn ea rok obrotawy
Wynagrodzenie bieglego rewicle nta aa badnnie sprawoadaniq iinansowego za rok z01g wynosl
6.000,00 d,

6. E*qdy jat ubieglych, zdarsenifi pp dniu bilansowyrn rflr rmian:/ pciipyki
ra*hunkow*Sni
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s. ?. lnformacie * prxychadach i kosztach z tytulu btqddw pupelnionynh w lataeh ubieg{yeh
odnosxonyeh w roku obrotowym na kapital (fundusz) wlesny r pod*niem ieh krnrsr i n*dzaiu

s, 2. informacle o iststnych adarzenla*h, jakie na$tqpily po dnlu bilan**wynn,
a nieuwzglryd*ianych w spr*wuzdanlu flruansuwym orax a ich wplywie n& sytuarjq
maj4tkuwq, finansnwq araa wynik finansowy ledns&tHl
Nie wystqpily.

6" S. Frzedsla\tdlenie dukonanyoh w rcku cbrutowym zmian aasad (polityki) rachunknwm6ci,
w tym r.'!€tCId wyesny, je*eli wprvierajq one Fstotny wplyw n* sytuaejq nnajqtknwq, finmr:sowq
i wyniit finan*owy jednostki, ieh przyczyny I spowodowanq eminnami kwotq wyn$ku
finansowcgs or&z xrnlEn w kapitale (funduszu) wlasnym, oraa przedstnwienie em;any
sposobu sp*rzqdeanin sprawozdania finanseihr€g0 w1a2 r podaniem jej przyczyny
Do prowadzenia ksiqg i sporzqdeania sprawoedania finansowego za rok a01B zastcsowano nowq
politykq rachunkowo6ci. Gtdwna zmiana nastqpita w sposobie sparzq<izania sprawozdania
finansowogo ora? prezentacji wyniku finansowego. Obecnie wynik finanscwy jest prezenlowany
odrgbnie dla katdego roku ohrotowego, a nie jak doiychczaa narastaieco.

6" 4, lrnfsrmacle liczbotile, wrat z wyja6nian!*Rn, zapewniajqco por6wnywelnn&e daeryeh
sprawo;dania finaneow*go ua rok puprzedaajqcy ze sprawszdaniem zel rok obrotowv
Nie dotyczy.

7" OhlaSnienia powi4xari kapitalowych

7" l. lnlormnuie o wsp*lnych przedsigwziqciarh, ktdre ni+ podlegai4 k<lnsolidacji
f{ie wystqpujq

7. 2" Informacje o transakcjaoh z jednostkami puwiqzanymi
Nie wystgpujq

7. 3. Wylear sp&tek {naxwe, siodziba), w ktdrych iedno*tk* posinda xranga;i*wanie
w kapitale ltb 260/" w *gdtnei licxbio glosdw w nrg*ni* sranowtqcyrn sp6lki; wykau i6n
powinien :awlerad takio lntormncle o proconci* po*iadnnogo paanga*owania w lcapitale
or€z o ktrvocls kapitalu wlasnegn i uyskn lub straeie netto tych *p#ek zfi ostft:ni rsk
ebrstawY

N ie pos ieda wyzej wyrn ien icne g o zaang a2nwan ia

7. S, Nmawp, sdrs.s sl*dziby earzqdu lub sFedxiby $tstiltswej
katdej z jednostek. ktorych clana jednostka jest wsp$lnikiom
ad powiedaialno6d maiqrkowq
Nie doiyczy

jodpo*tk[ orax forrnq prewnE
pohnszqcym nioograniczonE

S. Eagroienia dla kontynuowania dziata!no$cj

ft. $" w nnszej oeenie nle wystqpuje nlepewnc$C, co do kontynuowanla dziatalnoScl.

9. Pozostale informacje i obja6nienia
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9 . 1. Inne informacie nii wymienione porrrry2el,le2eli moglyby w istotny spos6b wplynq6 na
ocene sytuacji maiqtkowej i finansowej oraz wynik finansovuy iednostki
Nie wystqpujq

Sporzqdzono w Warszawie, dnia 20.04.2019 r.


