
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA ROK 2018

FOLSKTEG(} ZWHAZKU.NMO

l) Nazwa: Pcrlsk.i Z"wi4zclc Juelo

7) Sisdsiba: A2-761W$xseaiwli, ul. Mar:edurtsko 14

3) NIF LL3G4.OL)25O, REGON0{n866"16t, KRS tiilffit t.l3g3
4) {lel dzia*ania:

" rozwrij i i:*pularyzacja judr: rv Polsco
I urganieowanie i prowaclzenie wspdlzarvndnictwa .sportowego juclo, rv tyrn w judir osdb

niepelntisprarvnych
* koordynacja dxialnlno$ci zrzeszonych w zwi4zku czlonktiw
r rcprezontowanie sprar.v judo w krtriu i za granicq

5l flkres oh.jqty sprnwozdaniem finansowym: 0l .0 | .20 | E r,-3 | .12.2018 r"
6) Iiprawozdztnie llinansow* zt':stfllo sporz4deonb przy ealozeniu kontynuorvnnia

dziaialnn$*i
7) sprawozdanie finansnwc zostato spor:zqdzone w zlotych polskich, zgodnie z

zat4czr:ikiem nr 1 Ustaw_v o raehunkown$ci z dnia 29.fiV,1994r.
8) Na sprararozdanie flnanscrwe Folskiego Zwiqzku Judo ea rok 2018 sklatlaj*1siq:

r Wprowadzenie rln sprarvoedania finansows6o
* Bilans wykazr-rf 4*y pu stronie aktyw6w i pasywciw kwcltq 3 i 1,558,1? zl
r L{.achuuek zysk6w i strat za rok ?0 tB r.vykazuj4cy zysk rv kwocie 33.964,28 zl
e Fudatkowp i:rformemje i objadnlenia

9) Motocty wyc*ny aktywdrv i pasywdw.

" r{sod.ki trrva}e orau wartodci niematerialne wedtug cery nabycia pornniejszon*.j r:
dotSchcaasowe umorzenie

r naleeno$ci ,uv kw"acie rvymaganej zaplaty or*z zcbowi4zania w kwocie wymagirizlcej
eaptaty

r naleeno$ci oraz zr-rtrowiqeania w r,vyraxune walutach obcych na koniec roku
obrol*'ivego wg kursu $r*dniego I..IBP z; dnia 3 I.l2.2OIB r.

" w z.wip:zku prr-y,iqto m*toctrq aninrtyzacji liniow4, stawki aruortyzac5ljne sq usralafle
inclywidurlnie d1a ka*dego ft:ndka tr:walego

tr l)) Jeclnostka s tosuje nastEpujqee uproszczenia;
r zakupione rnat€rialy s4 k*iqgor.vane bezpo$rsdnio w koszt
r warto$i poszczrg$lnych shfadrrikdw aktyrvdw i pasyw6w, FrzVchndrjw i ;rwi4zanycir z

nimi kosztriw, ustala siq oddziclni*

I [) Ra*lir-ure.k :ryskrilv j .stra.t spclrzgelzany jgst tv rc,arinncic kalkuincyjnl.m
1?) Wynik fin:rnsowy $l$nowi rdrnicn prnniqdzy przychodami z dziafalncl*ci statutowej, a

k*szfarni realizaeji z{rdari $tatutowych, skorygowana r: przyehocly i koszty pozostale



(operacyjne oraz finansowe). Ponad to wynik finansowy obc\ayilapodatek dochodowy
od os6b prawnych.

Sporz4dzono w Wmszawie, dnia 20.04.2O19 r.


