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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES
01.01.2019 do 31.12.2019

A K T Y W A
A. M A J Ą T E K T R W A Ł Y
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano wartości niematerialne i prawne zgodnie z notą nr 1.
II. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano rzeczowy majątek trwały zgodnie z notą nr 2.
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
W bilansie na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły należności długoterminowe.
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
W bilansie na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.
B. A K T Y W A O B R O T O W E
I. ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH
W bilansie na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły zapasy rzeczowych aktywów obrotowych.
II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano należności i roszczenia zgodnie z notą nr 4 i 5.
Należności krajowe wyceniono według wartości ustalonej przy ich powstawaniu.
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano inwestycje krótkoterminowe zgodnie z notą nr 6.
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów
zgodnie z notą nr 7.
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P A S Y WA
A. F U N DU S Z W Ł A S N Y
I.FUNDUSZ STATUTOWY
W bilansie na początek i na koniec roku wykazano fundusz statutowy w wysokości 446 783,79 PLN
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – stan funduszu
statutowego nie zmienił się na początek i na koniec okresu wykazywał taką samą wartość.
II. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY
W bilansie na koniec roku wykazano fundusz z aktualizacji wyceny w wysokości 0,00 PLN.
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano wynik finansowy netto bieżącego roku obrachunkowego w
wysokości zysk 23 314,26 PLN. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmie Uchwałę o sposobie
rozdysponowania zysku.
III. WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGŁYCH
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości
-207 933,25 PLN.
B. Z O B O W I Ą Z A N I A I R E Z E R W Y NA ZOBOWIĄZANIA
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
W bilansie na dzień 31.12.2019 wystąpiły zmiany rezerwy dotyczące kosztów 2019 roku zgodnie z
notą nr 8.
II. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE
W bilansie na dzień 31.12.2019 wystąpiły zobowiązania długoterminowe zgodnie z nota nr 9.
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
W bilansie na dzień 31.12.2019 wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe zgodnie z notą nr 10.
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
W bilansie na dzień 31.12.2019 wykazano przychody przyszłego okresu dotyczące wpłat statutowych
dokonanych w 2019 roku a dotyczących 2019 roku
- stan na początek okresu 145 470,00 PLN
- stan na koniec okresu

84 000,00 PLN

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 804 562,21 PLN
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Działalność Związku za okres obrotowym od 01/01/201 do 31/12/2019 zamknęła się zyskiem netto w
wysokości 23 314,26 PLN
Nie nastąpiły zmiany w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

1. W roku 2019 ujęto w księgach odpisy aktualizujące wątpliwe należności w kwocie
17 114,27 złotych.
2. W roku 2019 nie wystąpiła działalność zaniechana. Związek nie przewiduje również działalności
zaniechanej w roku następnym.
3. Nie zawarto umów o charakterze i celu gospodarczym nieuwzględnionych w bilansie w
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy.
4. Nie zawarto istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami
powiązanymi.
5. W okresie od 01.01.2019-31.12.2019 w Związku średnioroczne zatrudnienie wynosiło 5 osób
na pełen etat, osoby są zatrudnione na stanowiskach biurowych.
6. Nie wypłacono wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład zarządu.
7. Nie udzielono żadnych pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących.
8. W dniu16 sierpnia 2019 roku udzielono pożyczki Fundacji Warsaw Sports Group z siedzibą w
Warszawie w wysokości 136 650,50 zł z okresem spłaty do 31 lipca 2020 roku. Na dzień
bilansowy saldo pożyczki wynosiło 136 650,50 zł.
9. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
10. W roku 2018 zawarto umowę na badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 i 2019
rok z firmą „Rafał Artur Durkacz Concept Finance Audyt i Doradztwo” z honorarium dla
biegłego rewidenta 5.600,00 zł netto za badany rok obrotowy.
11. Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przyjęto średnie
kursy NBP Tabela 252/A/NBP/2019 z dnia 2019.12.31.
Kurs 1EUR = 4,2585 zł,
Kurs 1USD = 3,7977 zł.
12. W Pasywach Bilansu wykazano zobowiązania długoterminowe wobec MSiT w kwocie
67 155,40 zł.
13. Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych mające znaczenie w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
14. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
15. Pozostałe pozycje w bilansie i rachunku zysków i strat nieopisane nie wystąpiły.
16. Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez Związek.
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19
(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a
jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie
powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Ponieważ sytuacja wciąż się
rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków
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ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie
uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty
w 2020 r. Zarząd jednostki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie
wpływu na jednostkę.
Intensyfikacja ograniczeń lub pełne ograniczenie w zakresie współzawodnictwa
sportowego przypadło w miesiącach marzec, kwiecień oraz maj 2020 roku. Dzięki
zaangażowaniu oraz determinacji Zarządu, przy stałej współpracy z Ministerstwem Sportu,
oraz strategicznym decyzjom już w czerwcu nastąpiło otwarcie klubów, rozpoczęła się
realizacja programów szkoleniowych, zostały rozegrane pierwsze turnieje w formule krajowej
z udziałem czołówki polskich tenisistów w tym reprezentacji Fed Cup oraz Davis Cup.
Polski Związek Tenisowy w czerwcu i sierpniu 2020 roku pozyskał kolejnych dwóch
Sponsorów jednocześnie realizując wszystkie założenia Umowy z Grupą LOTOS SA –
Strategicznym Sponsorem Polskiego Związku Tenisowego. Dzięki temu realizacja świadczeń
finansowych ze strony LOTOS została utrzymana. W chwili obecnej Zarząd PZT prowadzi
rozmowy w zakresie kontynuacji współpracy na rok 2021.
Polski Związek Tenisowy udowodnił, że współpraca wewnątrz PZT, także doskonała
kooperacja z przedstawicielami partnerów oraz sponsorów, a przede wszystkim z
Ministerstwem Sportu pozwala na dalszy rozwój tenisowego kalendarza. Polski Związek
Tenisowy wzorowo wykorzystał przymusową obecność najlepszych zawodników w Polsce,
m.in. uzyskując imponujący zwrot mediowy działań tak ważny i oczekiwany przez
współpracujące z PZT podmioty.
Polski Związek Tenisowy w roku 2019 zrealizował i kontynuuje w 2020 roku programy
LOTOS PZT Team, LOTOS PZT Polish Tour oraz Narodowy Program Upowszechniania Tenisa –
Rakiety LOTOSU, Narodowy Dzień Tenisa. Na ten cel w 2020 roku zostały pozyskane środki
finansowe i podpisana umowa na finansowanie ze Sponsorem strategicznego GRUPA LOTOS
SA.
W roku 2019 Polski Związek Tenisowy m.in. dzięki Strategicznemu Sponsorowi – Grupie
LOTOS zorganizował i przeprowadził cykl 10 turniejów LOTOS PZT Polish Tour, w tym
Mistrzostwa Polski w Gliwicach. W 2020 roku ze względu na duże ograniczenia COVID-19 było
to 9 narodowych turniejów w tym Mistrzostwa Polski z Bytomiu. Pandemia koronawirusa
mocno zmieniła rzeczywistość, dlatego w porozumieniu z Ministerstwem Sportu oraz
Sponsorem strategicznym udało się zmienić charakter cyklu. Na ten cel przeznaczono środki
finansowe pozwalające na zorganizowanie dziewięciu imprez dla kobiet i mężczyzn, w ośmiu
miastach. W ten sposób cała krajowa czołówka mogła od połowy czerwca do końca sierpnia
2020 roku rywalizować o punkty i atrakcyjne premie finansowe w ramach LOTOS PZT Polish
Tour - Narodowy Puchar Polski. W tym czasie zawodnicy zyskiwali cenne punkty i kontynuowali
rozwój. „Perłą w koronie” były 94. Narodowe Mistrzostwa Polski w Bytomiu z rekordową pulą
nagród 200 tysięcy złotych.
5 września 2020 roku odbyła się III edycja Narodowego Dnia Tenisa jednocześnie w 10
miastach: Bytomiu, Gdańsku, Jankach (pod Warszawą), Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Puławach,
Szczecinie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Ponieważ w czasach pandemii niemożliwe byłoby
zgromadzenie kilkunastu tysięcy osób w jednym obiekcie, a warto przypomnieć, że w obu
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poprzednich edycjach udział wzięło ponad 20000 osób. Organizując Narodowy Dzień Tenisa w
10 różnych lokalizacjach łatwiej było dostosować się do obowiązujących przepisów związanych
z rygorem sanitarnym i jednocześnie promować dyscyplinę tenisową wśród społeczności
lokalnych.
17. W roku obrotowym dokonano zmianę polityki rachunkowości.
18. W roku 2019 Związek osiągnął zysk netto w kwocie 23 314,26 zł w tym:
•strata na działalności statutowej w kwocie: -2 455 149,65 zł,
•zysk na działalności gospodarczej w kwocie: 2 478 463,91 zł.

