
KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK 
KOSZYKÓWKI

31.12.2020
Sprawozdanie finansowe za okres

do01.01.2020od



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI

TORUŃSKA 59/, 85-023 BYDGOSZCZ

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  9670590008 

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Nie dotyczy
2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

4.    Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych
Prowadzone są księgi rachunkowe według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Kujawsko-
Pomorski Związek Koszykówki prowadzi tylko i wyłącznie działalność statutową.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.

5.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

7.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Prowadzone są księgi rachunkowe według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. Prowadzony jest tylko Zespół 4  
planu kont – koszty według rodzajów. 

Do wyceny majątku trwałego zastosowano wyłącznie amortyzację według zasad określonych w ustawie z  
dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto naliczanie amortyzacji  
metodą liniową. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. netto są amortyzowane jednorazowo.
W trakcie roku obrotowego nie dokonywano żadnych zmian metod księgowości i wyceny wywierających  
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ustalenia wyniku finansowego:

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
6.    Polityka rachunkowości

Nie dotyczy.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

- środki trwałe

- środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:

- nieruchomości

- długoterminowe aktywa finansowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

393 732,57 306 996,17 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

210 954,10 84 014,77 II. Należności krótkoterminowe, w tym:

210 954,1084 014,77a) z tyt. dostaw i usług, w tym:

210 954,1084 014,77- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

182 778,47 222 981,40 III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

182 778,47222 981,40a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:

182 778,47222 981,40- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

393 732,57 306 996,17 AKTYWA RAZEM
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

274 922,47 324 747,66 A. Kapitał (fundusz) własny

266 497,66 271 791,04 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

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

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

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

8 424,81 52 956,62 VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)

32 073,70 68 984,91 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:

- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek

32 073,70 68 984,91 III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

a) z tytułu kredytów i pożyczek

32 073,70 68 984,91b) z tytułu dostaw i usług, w tym:

32 073,70 68 984,91- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

c) fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

306 996,17 393 732,57 PASYWA RAZEM
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

350 231,80 426 807,50A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

350 231,80 426 807,50I. Przychody netto ze sprzedaży

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

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

339 521,80 374 683,42B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

72 833,87 80 780,73II. Zużycie materiałów i energii

129 158,65 70 777,67III. Usługi obce

98 504,06 94 478,44IV. Wynagrodzenia

1 494,62 409,59V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne

37 530,60 128 236,99VI. Pozostałe koszty, w tym:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów

10 710,00 52 124,08 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

2 550,00E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

264,81 844,14F. Przychody finansowe, w tym:

I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

264,81 834,14II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

10,00III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

11,60G. Koszty finansowe, w tym:

11,60I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

8 424,81 52 956,62 H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



I. Podatek dochodowy

8 424,81 52 956,62 J. Zysk (strata) netto (H-I)
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący 
rok obrotowy

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

52 956,62 8 424,81 A. Zysk (strata) brutto za dany rok

-112 000,00-105 486,00B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice 
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a  
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

-112 000,00-105 486,00Pozostałe

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w 
tym:

Pozostałe

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

Pozostałe

122 791,538 086,24E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a  
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

122 791,538 086,24Pozostałe

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w 
bieżącym roku, w tym:

Pozostałe

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku 
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

Pozostałe

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Pozostałe

63 748,15 -88 974,95 J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
Informacja dodatkowa

informacjadodatkowa.pdf

9/9

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020


