
I N F O R M A C J A    F I N A N S O W A    (VII 2014  - XII 2016) 

Na Posiedzeniu Zarządu 7 stycznia 2015 roku przyjęto Uchwałę (Uchwała 1/2015) dotyczącą 

planowania budżetu Związku oraz przedstawiania informacji bilansowych w okresie wrzesień – 

sierpień co jest zgodne z trwającym sezonem rozgrywkowym (jesień – wiosna) a tym samym z 

głównym wpływem środków pieniężnych na rachunek Związku (opłaty drużynowe, opłaty 

członkowskie). Pierwszy okres obrachunkowy przyjęto styczeń – sierpień 2015 roku. Od stycznia do 

sierpnia 2015 roku na stronie internetowej Związku przedstawiane są dane bilansowe w układzie 

miesięcznym, natomiast od września 2015 roku w układzie kwartalnym. Na koniec sierpnia 2015 roku 

Związek dysponował nadwyżką finansową w wysokości 13.515,06 zł, natomiast na koniec sierpnia 

2016 roku nadwyżka finansowa wyniosła 14.910 zł. W ewidencji bilansowej zamieszczone są 

wyłącznie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione od 2015 roku. W trakcie trwania 

kadencji Zarządu zakupiono następujące środki trwałe - (6 stołów do gry – III Liga, drukarka, maszyna 

do powielania kart), oraz wartości niematerialnych i prawnych (nowa strona internetowa Związku, 

licencja na oprogramowanie TEAMY – umożliwiająca przeprowadzanie rozgrywek ligowych – III Liga) 

Związek przeznaczył ogółem 20.205,24 zł (w tym maszyna do powielania kart DEALER 4 14.652,24 

zł). Akcesoriów brydżowych – pudełka do kart, karty do gry – Związek zakupił za 3.088 zł, ponadto 

zostały zakupione 20 sukna na stoły za 2.100 zł. Od marca 2015 roku miesięczne opłaty z tytułu 

najmu lokalu zmniejszyły się o ca 140 zł (po zainstalowaniu liczników wody – 90 zł, licznika energii 

elektrycznej – 50 zł; tj. wg faktycznego zużycia; w poprzednich okresach opłaty wg ryczałtu). Koszty 

utrzymania Biura w 2015 roku wyniosły 10.936,65 zł, natomiast w 2016 roku – 9.055,86 zł. Koszty 

organizacji III Ligi w sezonie 2015/2016 roku  wyniosły 12.501,11 zł natomiast Ligi Okręgowej – 3.503 

zł. W 2015 roku Związek delegował 5 zawodników na szkolenie dla instruktorów brydża sportowego 

oraz sfinansował częściowo koszty przejazdu, natomiast w 2016 roku dla 4 zawodników. W 2016 roku 

2 sędziów delegował na kursokonferencję sędziowską oraz sfinansował częściowo koszty przejazdu. 

Unormowane zostały zasady odpłatności za przyznawanie zawodnikom PKL-i za uczestnictwo w 

Turniejach. Ogółem przychody z tytułu tych opłat w 2015 roku wyniosły – 16.362 zł, natomiast w 2016 

roku -  16.543 zł. W 2015 roku Związek otrzymał dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 

6.201,03 zł za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych, natomiast w 2016 roku -  

6.479,22 zł.  

Informacje bilansowe są dostępne dla każdego użytkownika strony internetowej Związku i 

przedstawione w układzie bardzo przejrzystym i czytelnym dającym możliwość zorientowania się 

przez użytkownika w aktualnej sytuacji finansowej Związku bez znajomości zasad rachunkowości.  
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