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ROZDZIAŁ 1 

Część ogólna 
 

1.1. Dane identyfikacyjne badanego podmiotu. 
 

Nazwa POLSKI  ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 
Forma prawna Związek Stowarzyszeń prowadzący działalność gospodarczą 
Adres siedziby 00-561 , ul. Mokotowska 24 
  

Miejsce 
wykonania  
działalności   

00-561 , ul. Mokotowska 24, 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 3  

  

Zasięg działania Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
  

Forma 
organizacyjna 

Samodzielnie bilansująca się jednostka nieposiadająca oddziałów 

  

Przedmiot 
działalności 

Polski Związek Tenisa Stołowego jest polskim związkiem sportowym, 
którego celem jest:  

- organizacja współzawodnictwa sportowego w tenisie 
stołowym, 

- przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

- reprezentowanie interesów tenisa stołowego w organizacjach 
krajowych i międzynarodowych, 

- podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa 
stołowego we wszystkich jego formach, 

- ochrona praw i interesów członków Związku, 
- koordynacja działań członków Związku, klubów, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i wolontariuszy 
tenisa stołowego, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w 
zakresie sportu, 

- krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
oraz niepełnosprawnych. 

 
Jednostka, zgodnie ze swoim statutem, może prowadzić działalność 
gospodarczą, w celu pozyskania środków finansowych  na 
prowadzenie działalności statutowej. 
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Związek jest członkiem ITTF (International Table Tennis Federation) 
oraz ETTU (European Table Tenis Union). 
 

  
Działalność 
wykonywana 

Zgodnie z przedmiotem działalności 
 

  

Podstawa 
prawna 
działalności 

- Statut z 24.11.2012r., zatwierdzony przez MSiT;  w roku 
badanym nie dokonywano zmian w statucie 

- Prawo o stowarzyszeniach, 
- Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000086623, 

data rejestracji w KRS 01.02.2002 -  w rejestrze stowarzyszeń 
kultury fizycznej i związków sportowych i przedsiębiorców –
ostatni wypis z dnia 14.07.2015r.; Jednostka pomimo 
prowadzenia działalności gospodarczej – posiada podpisane 
umowy sponsoringowe, nie jest zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców 
 

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1931r. 
  

Rejestracja 
podatkowa 

NIP 526 – 167 – 33 - 73 

  

Rejestracja 
statystyczna  

REGON  000866544 

  

Banki 
obsługujące  

PEKAO S.A. 

 

Wysokość 
funduszu 
statutowego i 
jego zmiany 

 

Jednostka nie posiada wydzielonego funduszu statutowego – ze 
względu na długą historię Związku trudno ustalić jest jego wysokość.  
Jako fundusz podstawowy Związek pokazuje zyski/straty zatwierdzone 
lat ubiegłych i przekazane na fundusz statutowy. W roku badanym 
wartość funduszu nie uległa zmianom   

  

Członkowie 
Stowarzyszenia  

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być kluby sportowe 
posiadające sekcję tenisa stołowego, wojewódzkie związki tenisa 
stołowego zrzeszające kluby sportowe tenisa stołowego i inne osoby 
prawne, których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują 
prowadzenie działalności w tenisie stołowym. 
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Zarząd 
Stowarzyszenia 

 
Na dzień 31.12.2014 stanowią: 
 

 1. Wojciech Waldowski 
2. Tadeusz Czyczel 
3. Kamil Skrzypczak 
4. Grzegorz Kielar 

 

5. Tadeusz Nowak 
6. Tadeusz Czułno 
7. Sebastian Jagiełowicz 
8. Eugeniusz Skibniewski 

 
 W 2014 roku skład Zarządu nie uległ zmianom.  

 

Dyrektorem Biura jest p. Marek Przybyłowicz 
 

Prezes Wojciech Waldowski 
 

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków 
majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch z sześciu 
osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza 
Generalnego lub Dyrektora Biura. 
 

Komisja 
Rewizyjna 

Na dzień 31.12.2014 składa się z: 
 

1. Marian Skorodzień 
2. Leszek Kozieł 
3. Sławomir Maciąg 
4. Marek Kibała 
5. Jerzy Ciołkosz 

  

W 2014 roku skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie. 
  

Jednostki 
powiązane 

W rozumieniu ustawy o rachunkowości stowarzyszenie nie posiada 
jednostek powiązanych 

  

Rok obrotowy Rokiem obrotowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy 
 

1.2. Charakterystyka działalności podmiotu 
 

Polski Związek Tenisa Stołowego jest organizacją pozarządową działającą w formie 
dobrowolnego stowarzyszenia klubów sportowych posiadających sekcję tenisa 
stołowego, wojewódzkich związków tenisa stołowego zrzeszających kluby sportowe 
tenisa stołowego i innych osób prawnych, których statuty, umowy albo katy 
założycielskie przewidują prowadzenie działalności w tenisie stołowym. 
 Jednostka działa w oparciu o swój statut, przepisy prawa polskiego i statuty ITTF i ETTU. 
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W roku badanym Jednostka realizowała swoje cele statutowe poprzez nadzór i szkolenie 
zawodników, ich udział w imprezach krajowych i międzynarodowych, wspieranie 
ośrodków szkolenia sportowego. Swoje zadania realizowała w przeważającym stopniu 
dzięki uzyskanym dotacjom państwowym. 
 

1.3. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe. 
 

Dzień, na który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2014 r. 
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 
Suma bilansowa:                                       5.346.986,99 zł                       
Strata netto:                                                          231.033,89 zł        
Sprawozdanie finansowe składa się z: 
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego  
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat, 
- dodatkowej informacji i objaśnień. 
 

1.4. Umowa na badanie sprawozdania finansowego. 
 

Umowa na badanie została podpisana dnia 5 lipca 2014 roku pomiędzy POLSKIM 
ZWIĄZKIEM TENISA STOŁOWEGO z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 24 
reprezentowaną przez Prezesa – Wojciecha Waldowskiego i Dyrektora Biura – Marka 
Przybyłowicza, a A-Hajduk. Doradztwo finansowe. Agnieszka Hajduk, 03-964 Warszawa, 
Al. Stanów Zjednoczonych 18/104, reprezentowanym przez Agnieszkę Hajduk. A-Hajduk, 
Doradztwo finansowe jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych i zarejestrowanym pod numerem ewidencyjnym 3397. Badanie 
przeprowadziła Agnieszka Hajduk – kluczowy biegły rewident (nr ewid. 11369) wraz z 
zespołem w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. z przerwami.  
Podmiot złożył oświadczenie o niezależności. 
Podczas badania przyjęto istotność ogólną dla bilansu w wysokości 35,80 tys. zł, dla RZiS 
– 125,4 tys. zł. 
Badaniem objęto księgi rachunkowe, system kontroli wewnętrznej, prawidłowość 
wyceny majątku i jego źródeł finansowania, kompletność ujęcia zdarzeń gospodarczych 
oraz prawidłowość sporządzenia sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości. 
W większości było to badanie wyrywkowe. 
Przedmiotem badania nie było wykrycie i ujawnienie nadużyć występujących poza 
systemem rachunkowości. 
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1.5. Współpraca z badaną jednostką. 
 

Wyboru podmiotu do badania sprawozdania dokonało Walne Zgromadzenie Delegatów 
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO w dniu 5 lipca 2014r.  
Jednostka udostępniła, na żądanie badającej, wszelkie dane i informacje niezbędne do 
badania sprawozdania finansowego. Jednostka nie dopełniła obowiązku inwentaryzacji 
należności krótkoterminowych drogą potwierdzenia sald. W trakcie badania biegły 
rewident nie był w stanie przeprowadzić procedur alternatywnych. 
Kierownik badanego podmiotu złożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w 
księgach rachunkowych i poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po 
dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia.  
Za wyjątkiem sytuacji wymienionych powyżej, nie wystąpiły ograniczenia zakresu 
badania. 
 

1.6. Informacja o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok badany.  
 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 01.01.2013 – 31.12.2013: 
 
• suma bilansowa w kwocie                                                              5.564.169,77 zł 
• strata netto w wysokości                                                                      53.396,12 zł 
 
Zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZTS w dniu 5 lipca 2014r. 
Sprawozdanie finansowe nie podlegało obowiązkowi badania i ogłaszania, zgodnie z art. 
64 ustawy o rachunkowości. Zostało jednak zbadane na podstawie art. 9 ust. 4 Ustawy o 
Sporcie. Badanie przeprowadziła  Agnieszka Hajduk – Kluczowy Biegły Rewident nr na 
liście 11369, działająca w imieniu A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (nr na liście 3397). 
Badająca wydała o nim opinię z zastrzeżeniami i uwagą. Sprawozdanie finansowe za 
2013r. zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu 15.07.2014r. Sprawozdanie 
finansowe podlega obowiązkowi złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w momencie 
rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Związek do dnia badania, pomimo 
prowadzenia działalności gospodarczej, nie zarejestrował się w tym rejestrze, 
sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w KRS.  
 
1.7. Ocena ciągłości bilansowej. 
 

 Stan sumy bilansowej na 31.12.2013 r.        5.564.169,77 zł 
 Stan sumy bilansowej na 01.01.2014 r.               5.564.169,77 zł 

           zmiana                                                                 0,00 zł 
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Otwarcie ksiąg rachunkowych 2014r. nastąpiło z zachowaniem ciągłości bilansowej. 
Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2013 r. stał się bilansem otwarcia roku obrotowego na 
dzień 01.01.2014 r. 
W roku badanym dokonano zmian zasad rachunkowości stosowanych przez Związek, 
wynikających ze zmiany ustawy o rachunkowości. Zmiany dotyczyły zmian prezentacji 
sprawozdania finansowego – za 2014r. Związek sporządził sprawozdanie zgodnie ze 
wzorcem zawartym w zał. nr 1 ustawy o rachunkowości. Do dnia badania nie 
zaktualizowano polityki rachunkowości. 
Dane porównywalne przedstawiono w informacji dodatkowej. Uznaje się zachowanie 
ciągłości bilansowej. 
 

1.8. Analiza ekonomiczno-finansowa badanej jednostki. 
 

Ze względu na fakt, że celem POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO nie jest 
generowanie zysków odstąpiono od sporządzania analizy ekonomiczno – finansowej 
Stowarzyszenia w pełnym zakresie. W analizie przedstawionej poniżej wskazano jedynie 
główne kierunki zmian w aktywach, pasywach i rachunku wyniku Jednostki.  
 

2014/2013 2014/2012

A Aktywa trwałe 4 819 402,73 4 608 709,23 4 794 876,20 5% 1%
I WNiP 0,00 0,00 0,00 - -
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 808 452,97 4 608 709,23 4 794 876,20 4% 0%
III Należności długoterminowe 10 949,76 0,00 0,00 - -
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 - -

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
0,00 0,00 0,00 - -

B Aktywa obrotowe 527 584,26 955 460,54 747 012,63 -45% -29%
I Zapasy 104 402,14 204 745,45 195 863,55 -49% -47%
II Należnosci krótkoterminowe 164 952,37 103 104,67 106 556,94 60% 55%
III Inwestycje krótkoterminowe 221 186,09 613 861,03 419 592,14 -64% -47%

IV
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 37 043,66 33 749,39 25 000,00 10% 48%

AKTYWA 5 346 986,99 5 564 169,77 5 541 888,83 -4% -4%

2014
Zmiana

AKTYWA 2013 2012
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2014/2013 2014/2012

A Kapitały własne 448 136,98 679 170,87 729 381,49 -34% -39%
I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy 1 968 488,82 1 968 488,82 1 968 488,82 0% 0%

II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( 

wielkość ujemna ) 0,00 0,00 0,00 - -
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 - -
IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 0,00 0,00 0,00 - -
V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 - -
VI. Pozostałe kapitały (fundusze ) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 - -
VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych -1 289 317,95 -1 235 921,83 -267 824,30 4% 381%
VIII. Zysk ( strata ) netto -231 033,89 -53 396,12 -971 283,03 333% -76%

IX. 
Odpisy z zysku netto  w ciągu roku 

obrotowego ( wielkość ujemna ) 0,00 0,00 0,00 - -
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 898 850,01 4 884 998,90 4 812 507,34 0,3% 2%

I Rezerwy na zobowiązania 81 612,71 0,00 0,00 - -
II Zobowiązania długoterminowe 339 972,30 0,00 0,00 - -
III Zobowiązania krótkoterminowe 288 756,98 556 910,34 336 368,88 -48% -14%
IV Rozliczenia międzyokresowe 4 188 508,02 4 328 088,56 4 476 138,46 -3% -6%

PASYWA 5 346 986,99 5 564 169,77 5 541 888,83 -4% -4%

2014
Zmiana

PASYWA 2013 2012
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2014/2013 2014/2012

A.

1.
Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi
6 024 605 6 546 524 5 222 486

-8% 15%

2. Koszty działalności operacyjnej 6 394 525 6 715 299 6 345 463 -5% 1%

3. Wynik na sprzedaży (369 920) (168 775) (1 122 978) 119% -67%

B.

1. Pozostałe przychody operacyjne 246 943 155 047 301 700 59% -18%

2. Pozostałe koszty operacyjne 82 094 21 585 69 058 280% 19%

3. Wynik na działalności operacyjnej 164 849 133 461 232 642 24% -29%
C. Wynik operacyjny (A3+B3) (205 070) (35 314) (890 336) 481% -77%

D.

1. Przychody finansowe 515 12 643 878 -96% -41%

2. Koszty finansowe 27 436 30 725 81 825 -11% -66%
3. Wynik na działaności finansowej (26 921) (18 082) (80 947) 49% -67%

D.
Wynik na dzialalności 

gospodarczej
(231 991) (53 396) (971 283) 334% -76%

E.

1. Zyski nadzwyczajne 957 0 0 - -
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 - -
3. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 957 0 0 - -
F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) (231 034) (53 396) (971 283) 333% -76%
1. Podatek dochodowy 0 0 0 - -

2.
Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty)

0 0 0 - -

G. Obowiązkowe obciążenia-razem 0 0 0 - -

H. Zysk (strata) netto (F-G) (231 034) (53 396) (971 283) 333% -76%

Pozostała działalność operacyjna

Działalność finansowa

Zdarzenia nadzwyczajne

201220132014RZiS
Zmiana

Działalność podstawowa

 

2014 2013 2012

1.
aktywa 

obrotowe/zobowiązania 

krótkoterminowe

1 - 2 krotność 1,83 1,72 2,22

2.

(aktywa obrotowe - 

zapasy) / 

zobow.krótkoterm.

0,8 - 1,2 krotność 1,47 1,35 1,64

3.

kapitał własny + 

zobowiązania długiterm. + 

długoterm. rozl. 

międzyokres.- aktywa 

trwałe

wartość 

dodatnia
tys. zł 7 252 263

Poziom 

wskaźnika

typowy lub

bezpieczny

Kryterium 

prezentacji

Rok obrotowy

wsk. płynności finansowej (I) 

wsk. płynności finansowej (II) 

kapitał obrotowy

LP Nazwa wskaźnika wzór wskaźnika
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Po stronie aktywów można zauważyć: 
- wzrost rzeczowych aktywów trwałych w porównaniu z rokiem 2013  
- wzrost należności długoterminowych w porównaniu z rokiem 2013 i 2012 
- spadek wartości zapasów, zarówno w porównaniu do roku poprzedniego, jak i 

2012 
- wzrost należności krótkoterminowych w stosunku do roku 2013 i 2012  
- spadek inwestycji krótkoterminowych w porównaniu do roku 2013 i 2012 
- wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w porównaniu do roku 

2013 i 2012 
Po stronie pasywów natomiast: 

- spadek kapitałów własnych w stosunku do roku 2013 i 2012  
- spadek wyniku finansowego za rok obrotowy w porównaniu do roku 2013, 

wzrost w porównaniu do roku 2012 
- wzrost rezerw na zobowiązania w stosunku do roku 2013 i 2012  
- wzrost zobowiązań długoterminowych w stosunku do roku 2013 i 2012  
- spadek zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do roku 2013 i 2012  
- spadek rozliczeń międzyokresowych przychodów w porównaniu do roku 2013 i 

2012 
W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek sumy bilansowej o 4% (spadek o 
4% w stosunku do roku 2012). 
 
W rachunku zysków i strat nastąpiły następujące zmiany: 

- spadły przychody z działalności statutowej, w porównaniu z rokiem 2013 (spadek 
w stosunku do roku 2012), przy mniejszym spadku kosztów działalności 
podstawowej, co spowodowało wzrost straty generowanej na działalności 
podstawowej w 2014r., w porównaniu z rokiem 2013 (spadek straty, w 
porównaniu z rokiem 2012) 

- wzrosły pozostałe przychody operacyjne, w porównaniu do roku 2013 (spadek w 
porównaniu do roku 2012), a pozostałe koszty operacyjne wzrosły w porównaniu 
do roku 2013 i 2012  

- spadły przychody finansowe w porównaniu do roku 2013 i 2012 i spadły koszty 
finansowe - w porównaniu do roku 2013 i 2012  

- spadł wynik netto na całokształcie działalności w porównaniu z rokiem 2013 
(wzrósł w stosunku do roku 2012). 

 
Analiza wskaźników płynności wskazuje na brak problemów Stowarzyszenia z 
terminowym regulowaniem zobowiązań we wszystkich analizowanych latach. Wskaźniki 
płynności na przestrzeni ostatnich trzech lat uległy pogorszeniu, jednak nadal utrzymują 
się powyżej bezpiecznego poziomu. 
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Dodatnia wielkość kapitału obrotowego wskazuje na dobrą strukturę finansowania 
majątku Stowarzyszenia – jej aktywa trwałe są w całości pokryte  kapitałami 
długoterminowymi, co daje Stowarzyszeniu stabilność finansowania. Wartość kapitału 
obrotowego w roku 2014 wynosi 7 tys. zł i w porównaniu do lat poprzednich spadła.  
Sytuacja ekonomiczno – finansowa Stowarzyszenia jest dobra, pomimo jej pogorszenia 
w roku 2014, w stosunku do roku 2013. Jednostka charakteryzuje się dodatnim 
kapitałem obrotowym, a jej wskaźniki płynności utrzymują się na bezpiecznym poziomie. 
 

1.9. Ocena możliwości kontynuowania działalności jednostki. 
 

Na podstawie analizy działalności i obserwacji badającej, mając na względzie przedmiot 
działalności Jednostki, nie stwierdzono zagrożeń w kontynuowaniu przez Jednostkę 
działalności w roku następnym lub istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 
działalności. Zmniejszenie zakresu działania Stowarzyszenia może wynikać głównie z 
ograniczenia dotacji przyznanych Związkowi. 

 
ROZDZIAŁ 2 

Księgi rachunkowe i kontrola wewnętrzna 
 
 

2.1. Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości 
 
Rachunkowość badanej Jednostki prowadzona jest według zasad określonych w ustawie 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z 
późniejszymi zmianami). Ewidencja księgowa Jednostki spełnia wymogi ustawy o 
rachunkowości i jednocześnie jest dostosowana do potrzeb rozliczeń dotacji 
państwowych będących głównym źródłem przychodów Związku. 
Polityka Rachunkowości POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO wprowadzona 
decyzją nr 8 Prezesa PZTS z dnia 23.04.2012r. wymaga aktualizacji, ze względu na 
zmianę przepisów. 
W toku wyrywkowego badania stwierdzono kompletność i prawidłowość ksiąg 
rachunkowych oraz dokonanych tam zapisów, w powiązaniu z dowodami księgowymi. 
Zdarzenia ewidencjonowane są na podstawie dowodów księgowych spełniających 
wymogi przepisów rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. Na dokumentach występują 
dekrety określające sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisami 
osób odpowiedzialnych za kontrolę merytoryczną i formalną. Operacje gospodarcze są 
właściwie udokumentowane. Jednostka posiada wydzielone konta dla rozliczenia 
dotacji. 
 



A - Hajduk.  Doradztwo Finansowe 

Agnieszka Hajduk 

  

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (nr na liście 3397) 
03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 18/104 

tel. (+) 48 602 32 64 10 
NIP 966-081-58-36 Regon 015771243 

www.ahajduk.com 
Strona 13 z 17 

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone na podstawie ksiąg 
rachunkowych zawierających salda z bilansu otwarcia oraz operacje ujęte w księgach za 
rok obrotowy w sposób udokumentowany dowodami księgowymi, a także w oparciu 
o zestawienie obrotów i sald z kont księgi głównej i sald kont analitycznych do 
wybranych kont księgi głównej.  
Stwierdza się prawidłowość dokonanych zapisów w ewidencji księgowej. 
 
2.2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

Ewidencja operacji gospodarczych, w roku 2014 prowadzona była w systemie 
elektronicznego przetwarzania danych za pomocą komputerów, przy użyciu programu 
finansowo – księgowego Symfonia (program licencjonowany). Dowody księgowe, księgi 
rachunkowe są odpowiednio przechowywane i archiwowane, w siedzibie 
Stowarzyszenia. 
System przetwarzania danych spełnia wymogi określone w art. 13 
i 14 ustawy o rachunkowości. Ochrona danych spełnia wymogi rozdziału 8 ustawy o 
rachunkowości. 
 

 
ROZDZIAŁ 3 

Inwentaryzacja 
 
 
Stowarzyszenie przeprowadziło inwentaryzację składników majątku w drodze: 

 Spisem z natury objęto: 
- zapasy w magazynie według stanu na dzień 31.12.2014r. 

 Drogą potwierdzenia sald zinwentaryzowano:  
- środki pieniężne na rachunkach bankowych według stanu na dzień 

31.12.2014r. 
 
Nie dokonano inwentaryzacji należności krótkoterminowych drogą potwierdzenia sald. 
Nie zinwentaryzowano także, drogą spisu z natury, środków pieniężnych w kasach, w 
terminie przewidzianym ustawą o rachunkowości. Inwentaryzacji kas dokonano 
23.01.2015r. – nie stwierdzono istotnych różnic. 
Pozostałe aktywa i pasywa potwierdzono drogą analizy zapisów na kontach na dzień 
bilansowy. 
W wyniku inwentaryzacji został potwierdzony, w wymaganym stopniu, stan składników 
majątkowych Fundacji, za wyjątkiem należności krótkoterminowych.  
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Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zostały prawidłowo rozliczone i ujęte w 
księgach, za wyjątkiem inwentaryzacji kas. 

 
ROZDZIAŁ 4 

 
Ocena pozycji aktywów i pasywów bilansu 

 
Pozycje aktywów i pasywów, za wyjątkiem należności krótkoterminowych zostały 
prawidłowo zinwentaryzowane, wycenione i zaprezentowane. 
Do najistotniejszych pozycji aktywów i pasywów należą: 
 

Aktywa trwałe 
 

Rzeczowe aktywa trwałe - w kwocie 4.808.452,97 zł; W 98,6% stanowi budynek hali 
sportowej w Gdańsku, sfinansowany w 96,5% z dotacji państwowych i środków z 
budżetu miasta i grunt pod budynkiem; W roku badanym wartość środków trwałych 
zwiększono głownie o wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu, zakup sprzętu 
sportowego, maszyn i urządzeń i środków transportu, w części finansowanych dotacją; 
Na dzień 31.12.2014 środki trwałe są umorzone w 38%. 
 

Aktywa obrotowe 
 

Zapasy  w kwocie 104.402,14zł; Zapasy stanowi sprzęt sportowy zużywany na potrzeby 
Związku. 
 

Należności krótkoterminowe w kwocie 164.952,37 zł, nie zostały potwierdzone drogą 
potwierdzeń sald. Do dnia badania uregulowano 45% salda należności z tytułu dostaw i 
usług wykazanego w bilansie. Na należności wątpliwe, pochodzące z bilansu otwarcia i 
nieuregulowane do dnia badania utworzono odpis aktualizujący w wysokości 40.052,49 
zł. 
 

Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 221.186,09 zł; Na dzień 31.12.2014 na kwotę 
inwestycji krótkoterminowych składają się środki pieniężne w kasie i na rachunku 
bankowym, potwierdzone przez bank.  

 

Kapitały własne 
 

Kapitały własne w kwocie 448.136,98 zł; Jednostka prezentuje kapitał podstawowy, w 
wysokości zatwierdzonych przez Zarząd wyników lat ubiegłych.  
Na dzień 31.12.2014r. na wielkość funduszu własnego składają się: 
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 kapitał podstawowy, w kwocie                1.968.488,82 zł 

 zyski/straty lat ubiegłych, w kwocie    (-) 1.289.317,95 zł 

 wynik roku bieżącego, w kwocie            (-) 231.033,89 zł. 
 

Na zyski/straty z lat ubiegłych składają się: 

niezatwierdzona korekta wyniku lat ubiegłych 

dokonana w ksiegach 2012r.
-267 824,30 zł

zatwierdzony wynik roku 2012 -971 283,03 zł

niezatwierdzona korekta wyniku lat ubiegłych 

dokonana w ksiegach 2013r.
3 185,50 zł

zatwierdzony wynik roku 2013 -53 396,12 zł

stan na 31.12.2014 -1 289 317,95 zł  
 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
 
Zobowiązania długoterminowe w kwocie 339.972,30 zł stanowi zobowiązanie z tytułu 
wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu, przypadające do spłaty po 2015r., 
rozłożone na roczne raty, płatne do roku 2033 
 

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 288.756,98 zł 
Na dzień 31.12.2014r. na zobowiązania krótkoterminowe składają się: 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług 119.022,40 zł 
zobowiązania publiczno - prawne 27.204,83 zł 
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 19.579,93 zł 
Pozostałe 122.949,82 zł 
Do dnia badania zobowiązania zostały uregulowane w 54%. Nie stwierdzono zobowiązań 
przedawnionych. 
 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 44.188.508,02 zł, stanowią 
przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych dotacji, przeznaczonych na zakup 
rzeczowych środków trwałych. Zwiększają one stopniowo przychody z tytułu dotacji, 
równolegle do odpisów umorzeniowych. 

 
 

 

 

 

 



A - Hajduk.  Doradztwo Finansowe 

Agnieszka Hajduk 

  

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (nr na liście 3397) 
03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 18/104 

tel. (+) 48 602 32 64 10 
NIP 966-081-58-36 Regon 015771243 

www.ahajduk.com 
Strona 16 z 17 

 

ROZDZIAŁ 5 
Rachunek zysków i strat 

 
 

5.1.  Wynik finansowy. 
 

2014 P/K %
Przychody z działalnosci podstawowej 6 024 605,09 zł 96%
Pozostałe przychody operacyjne 246 942,88 zł 4%
Przychody finansowe 515,09 zł 0%
Przychody razem 6 272 063,06 zł 100%

Koszty działalności operacyjnej 6 394 524,82 zł 98%
Pozostałe koszty operacyjne 82 093,55 zł 1%
Koszty finansowe 27 435,61 zł 0%
Koszty razem 6 504 053,98 zł 100%

Zyski nadzwyczajne 957,03 zł

Wynik finansowy brutto -231 033,89 zł

Wynik finansowy netto -231 033,89 zł
 

Stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem czerpie przychody ze składek członkowskich, 
darowizn, dotacji, wpływów z imprez i działalności gospodarczej i innych wpływów na 
działalność statutową. W roku badanym na przychody składały się głównie przychody 
działalności podstawowej - 96% wszystkich przychodów, z czego 67% stanowiły 
otrzymane dotacje z MSiT, FRKF, Urzędu Miasta, PFRON. 
Koszty księgowane są w zespole kont 4, 5 i 7. W zespole 5 Jednostka ujmuje koszty 
według realizowanych zadań. Związek prowadzi ewidencję kosztów i przychodów z 
dotacji państwowych na wydzielonych kontach. Wśród kosztów największą pozycję 
stanowią koszty działalności podstawowej, a wśród nich koszty usług obcych i 
wynagrodzeń .  
 

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono głównie przychody z dotacji 
otrzymanych na zakup środków trwałych, rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji 
środków trwałych sfinansowanych dotacją. 
Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczono głównie odpisy aktualizujące należności, 
kwotę VAT niepodlegającą odliczeniu z tytułu rozliczenia proporcji za rok poprzedni i 
odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi.. 
  
Przychody finansowe to otrzymane odsetki, koszty finansowe natomiast to głównie 
nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi i zapłacone i naliczone odsetki. 



A - Hajduk.  Doradztwo Finansowe 

Agnieszka Hajduk 

  

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (nr na liście 3397) 
03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 18/104 

tel. (+) 48 602 32 64 10 
NIP 966-081-58-36 Regon 015771243 

www.ahajduk.com 
Strona 17 z 17 

 

ROZDZIAŁ 6 
Informacje końcowe 

 
 
 

6.1. Kompletność i prawidłowość danych zawartych we wprowadzeniu,  informacji 
dodatkowej i objaśnieniach  

 

Dane zawarte w informacji dodatkowej i objaśnieniach oraz we wprowadzeniu są, we 
wszystkich istotnych aspektach, prawidłowe i kompletne i wynikają z danych 
ewidencjonowanych i przetwarzanych w systemie rachunkowości. Są zgodne z wynikami 
badania. 
 

6.2. Zgodność z prawem 
 

Kierownik Jednostki złożył pisemne oświadczenie, iż w ciągu roku nie zostały złamane 
przepisy prawne. W trakcie przeprowadzonego badania nie stwierdzono faktów 
wskazujących, że nastąpiło naruszenie przepisów mających istotny wpływ na 
sprawozdanie finansowe. 

 

6.3. Zdarzenia po dacie bilansu 
 

Po dacie bilansu nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację majątkową i 
finansową jednostki, nie ujęte w sprawozdaniu. 

 

6.4. Pozostałe informacje 
 

Niniejszy raport zawiera 17 strony kolejno ponumerowane i podpisane przez biegłego 
rewidenta.  

Agnieszka Hajduk 
Biegły Rewident ( nr w rejestrze 11369) 
 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu  

 

A-Hajduk. Doradztwo Finansowe  
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Warszawa, dn. 28 sierpnia 2015 r. 


