Polski Związek Tenisowy

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
Nazwa:
Siedziba:

Polski Związek Tenisowy
Konduktorska 4/10, 00-775 Warszawa

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 5262170384
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000052213

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro
a) Związek sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro, o których mowa w art.
3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości zgodnie z
- bilans - art. 46 ust. 5 pkt 4,
- rachunek zysków i strat - art. 47 ust. 4 pkt 4,
- informacja dodatkowa - art. 48 ust. 3,
- zestawienie zmian w funduszu własnym - art. 48a ust. 3 – nie jest sporządzany,
- rachunek przepływów pieniężnych - art. 48b ust. 4 – nie jest sporządzany.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2019 r. są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jednostka sporządza
sprawozdanie zgodnie ze wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg
załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Związek ewidencjonuje koszty w układzie kalkulacyjnym.
Zmiany zasad rachunkowości oraz metod wyceny w 2019 roku nie wystąpiły.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z
dnia 29 września 1994 roku z późn. zm. z tym, że:
- wszystkie małowartościowe przedmioty, co, do których zachodzi prawdopodobieństwo,
iż ulegną zniszczeniu w krótkim okresie czasu i cenie nieprzekraczającej 1000 PLN zostają
w miesiącu oddania do używania odpisane w koszty materiałów i ujęte w ewidencji
pozabilansowej. Środki trwałe i wartości niematerialne o przewidywanym okresie
użytkowania powyżej roku i wartości nieprzekraczającej 10 000 PLN – zostaną zaliczone
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do środków trwałych i jednocześnie jednorazowo amortyzowane w miesiącu ich oddania
do użytkowania. W bilansie figurują one per saldo w wartości zerowej. Do pozostałych
środków trwałych spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe amortyzuje
się metodą liniową,
- należności i zobowiązania krajowe wykazywane są według wartości nominalnej, tj.
ustalonej przy ich powstaniu,
- środki pieniężne i inne aktywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień
bilansowy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego roku obrachunkowego.
Ustalenia wyniku finansowego:
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Prezentacja sprawozdania finansowego
Związek sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3
ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości zgodnie z
- bilans - art. 46 ust. 5 pkt 4,
- rachunek zysków i strat - art. 47 ust. 4 pkt 4,
- informacja dodatkowa - art. 48 ust. 3,
- zestawienie zmian w funduszu własnym - art. 48a ust. 3 – nie jest sporządzany,
- rachunek przepływów pieniężnych - art. 48b ust. 4 – nie jest sporządzany.
Związek prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, które zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się
przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego,
w niezmniejszonym istotnie zakresie.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2019 oraz
dane porównywalne z 2018 rokiem.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
1. Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach Zespołu 4 –
„Koszty według rodzajów” oraz równocześnie ewidencjonowane są kontach Zespołu 5 –
„Koszty kalkulacyjne” służące ustalaniu i zaszeregowaniu poszczególnych typów
działalności w tym także miejsc ich powstawania.
2. W czasie rozlicza się koszty działalności operacyjnej w każdym przypadku gdy okres,
którego dotyczą jest dłuższy niż jeden rok obrotowy.
3. Koszty działalności operacyjnej dotyczące więcej niż jednego okresu sprawozdawczego
ale nie wykraczające poza rok obrotowy zalicza się w całości do kosztów bieżącego okresu
sprawozdawczego.
4. Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe – nie są szacowane ze względu na małą
liczbę pracowników.
5. Rezerwy na wydatki przyszłych okresów (bierne rozliczenia kosztów) tworzy się w razie
potrzeby, zgodnie z planowanymi kosztami związanymi z realizowanymi przez Związek
przychodami.
6. Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje
analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego
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poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
7. Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia się po kursach
średnich NBP z dnia transakcji wskazanych na dokumencie za które dokonywana jest
transakcja. W pozostałych przypadkach stosuje się kurs średni NBP z dnia dokonania
płatności.
8. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się wg
średniego kursu NBP na podstawie tabeli z ostatniego dnia roku.
9. Wydatki poniesione podczas zagranicznych podróży służbowych przelicza się na złote
przy zastosowaniu kursu z dnia wypłaty zaliczki lub rozliczenia delegacji.

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

19 385,01

29 223,90

233,33

1 633,33

19 151,68

27 590,57

785 177,20

804 562,09

- należności krótkoterminowe

220 412,57

106 679,69

- inwestycje krótkoterminowe

563 264,63

501 157,57

środki pieniężne

426 614,13

501 157,57

pożyczki udzielone

136 650,50

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
- wartości niematerialne i prawne
- środki trwałe
- inwestycje długoterminowe
B. Aktywa obrotowe, w tym
- zapasy

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 500,00

196 724,83

804 562,21

833 785,99

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Pasywa Dane w PLN

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy

262 164,80

238 850,54

446 783,79

446 783,79

-207 933,25

-427 915,14

23 314,26

219 981,89

542 397,41

594 935,45

73 797,02

74 785,82

67 155,40

179 334,40

317 444,99

54 235,96

84 000,00

145 470,00

804 562,21

833 785,99

- fundusz z aktualizacji wyceny
- zysk (strata) z lat poprzednich
- zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
- zobowiązania długoterminowe
- inne zobowiązania
- rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Dane w PLN

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
i zrównane z nimi, w tym:

8 794 586,95

7 694 137,03

8 794 586,95

7 694 137,03

537 075,14

650 091,92

8 257 511,81

7 044 045,11

9 949 149,01

7 702 047,19

-1 154 562,06

-7 910,16

1 300 587,59

1 172 726,14

9 838,89

10 485,56

44 941,87

36 782,04

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

468 340,26

555 528,68

IV. Pozostałe koszty

132 048,23

140 360,52

V. Usługi obce

550 368,74

242 595,65

95 049,60

186 973,69

3 604 837,40

2 172 045,55

1 126 373,49

771 427,36

11 282,54

254 976,81

23 314,26

219 981,89

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
I Przychody z działalności statutowej w tym:
- składki
- pozostałe
II. Koszty działalności statutowej
III. Wynik na działalności statutowej
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii

VI. Podatki i opłaty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO
Dane w PLN

Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:
Pozostałe

23 314,26

282 603,71

7 692 300,00

6 151 150,00

7 692 300,00

6 151 150,00

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

7 074,85

Pozostałe

7 074,85

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym roku, w tym:
Pozostałe

7 692 300,00

6 532 567,47

7 692 300,00

6 532 567,47

34 196,24

656 946,33

34 196,24

656 946,33

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w
tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem
dochodowym
K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN

NOTY
NOTY_DO_SPRAWOZDANIA_2019.pdf

Informacje dodatowe
DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_DO_SPRAWOZDANIA_.pdf
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