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Protokół nr 1/ 2019 z głosowania  

przez Zarząd Polskiego Związku Biathlonu 

z siedzibą w Katowicach, 

nad podjęciem uchwał, poza posiedzeniem,  

w trybie pisemnym w formie korespondencyjnej, przeprowadzonego  

w dniu 06.06.2019 roku 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W związku z informacją Głównej Księgowej PZBiath. Pani Agnieszki Zdrojewicz w dniu 06.06.2019 

roku o zmianach w sprawozdaniu finansowym po przeprowadzeniu badania sprawozdania 

finansowego przez Biegłego Rewidenta dokonano korekty księgowań, co spowodowało, iż zmianie 

uległa kwota wyniku finansowego za 2018 rok – straty, która ostatecznie wyniosła – 334 232,11 zł. 

Dodatkowo dokonano odpisu aktualizującego wartość rozrachunków powstałych w latach ubiegłych, 

celem podjęcia działań weryfikacyjnych ich tytułów jak również zbadania stopnia ich przedawnienia. 

Dokonano również odpisu aktualizującego wartość zapasów. 

Jednocześnie w przychody zaliczono składki członkowskie z lat ubiegłych, które nieprawidłowo 

zostały zaksięgowane na rozliczeniach międzyokresowe przychodów. 

Następnie w bilansie oraz rachunku zysków i strat w kolumnie "przekształcone dane porównawcze za 

poprzedni rok obrotowy" zaprezentowano dane zapewniające porównywalność  2017 roku z 2018 

rokiem.  

Zmiana prezentacji w RZiS związana jest z przyjętą metodą rozliczania kosztów wynajmu busów oraz 

ewidencjonowania dotacji na zakup środków trwałych.        

Zmiana prezentacji w bilansie wynika z alokacji błędnie wykazanych pozycji.        

Powyższe zmiany nie mają wpływu na sumy bilansowe oraz wynik finansowy.      

 

Głosowanie przeprowadzono na mocy postanowień zarządzenia z dnia  06 czerwca 2019 r. Prezesa 

Polskiego Związku Biathlonu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 

sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.  Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o 

przedmiotowej zmianie.  

 

W dniu 06 czerwca 2019 roku przeprowadzono głosowanie w trybie pisemnym, w formie 

korespondencyjnej/elektronicznej nad podjęciem uchwał o treści: 
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Uchwała nr 1/Z/2019  

Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

z siedzibą w Katowicach 

z dnia_06.06.2019 r. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. 

 

§ 1 

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za 2018 rok z poprawkami. 

 

§ 2 

Zarząd proponuje pokryć wykazaną kwotę straty za rok 2018 w wysokości 334 232,11 złotych z 

Funduszu Rezerwowego, który na koniec roku obrachunkowego wynosił 558 189,31 zł.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 


