Polski Związek Gimnastyczny
2019

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa: Polski Związek Gimnastyczny
Nazwa skrócona: PZG
Siedziba: 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11
Forma prawna: stowarzyszenie
Forma organizacyjna: samodzielnie bilansująca się jednostka nie posiadająca oddziałów.
NIP 526-16-63-274
REGON 000866395
Rodzaj rejestru, numer: Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr poz. rejestru: 0000026551
9. Przedmiot działalności: PZG prowadzi działalność statutową między innymi w zakresie rozwoju
gimnastyki na terenie kraju, organizacji współzawodnictwa sportowego w gimnastyce,
nadawanie klubom, zawodnikom, trenerom i sędziom gimnastyki licencji uprawniających do
udziału współzawodnictwie sportowym, przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, prowadzenia działalności w gimnastyce.
10. Data rozpoczęcia działalności: 07.08.1957 r.
11. Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu: 01.01.2019 - 31.12.2019
12. Dzień bilansowy: 31.12.2019
13. Suma bilansowa roku 2019 : 1 162 792,19 zł.
14. Strata za okres 01.01.-31.12.2019 r. wynosi 551 726,60 zł.
15. Sprawozdanie finansowe składa się z:
- Wprowadzenia do sprawozdania
- Bilansu
- Rachunku Zysków i Strat
- Dodatkowych informacji i uzupełnień
16. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez
PZG działalności.
17. Metody wyceny aktywów i pasywów:
- środki trwałe – według cen nabycia,
- składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia
- należności i zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty
- środki pieniężne wg wartości nominalnej.
18. PZG prowadził rachunkowość w okresie sprawozdawczym przy zastosowaniu komputerowych
metod przetwarzania danych, przy pomocy programu finansowo-księgowego „FIRMA”, który
posiada również moduły do fakturowania, prowadzenia kasy, magazynu i spraw kadrowo –
płacowych .
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19. PZG sporządza dokumenty terminowo, w ustawowych terminach przekazuje deklaracje
podatkowe i ZUS.
20. Dokumenty źródłowe są powiązane z zapisami na kontach, są opatrzone odpowiednimi
dekretacjami, oraz sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
21. Procedury zastosowane przy uzgadnianiu stanu kont i rozrachunków:
- Zestawienia sald i obrotów kont sporządzone na dzień 31.12.2019 r. są zgodne z wynikającymi
z nich pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.
- Salda kont bankowych są zgodne.
- Stan kas został potwierdzony spisem z natury przeprowadzonym przez komisję inwetaryzacyjną
i jest zgodny z ostatnimi w roku 2018 raportami kasowymi i wynosi:
Konto 100 kasa
548,83 zł
R-ki bankowe
143 492,88 zł
22. Bilans otwarcia roku 2019 jest zgodny z bilansem zamknięcia roku 2018 suma bilansowa
wynosi 1 660 000,62 zł zarówno w dniu 31.12.2018 r. jak i 01.01.2019 r.

Warszawa 08.06.2020
Sporządziła: Pawłowska Agnieszka
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Załącznik nr 1 do informacji
Dodatkowe informacje i uzupełnienia rok 2019
Pozycja bilansu – aktywa
1.

Aktywa trwałe

1.1

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie
wg pozycji bilansu
1) inne wartości
niematerialne i prawne

1.1a

Zwiększenia
w 2019 r.

Zmniejszenia
w 2019 r.

Stan
na koniec
roku obrotowego 2019

16 390,00

0,00

0,00

16 390,00

Wartości niematerialne i prawne – umorzenia

Wyszczególnienie
wg pozycji bilansu

1) inne wartości
niematerialne i prawne

1.2

Wartość na
początku
roku obrotowego

Umorzenie na
początku
roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia
w 2019 r.
w 2019 r.

13 930,00

0,00

0,00

Wartość
umorzenia
rocznego

Stan umorzeń
na koniec
roku
obrotowego
2019

2 460,00

16 390,00

Rzeczowe aktywa trwałe

1.2.1 Środki trwałe w budowie
Wyszczególnienie
wg pozycji
zadań

Wartość
inwentarzowa
na początku roku
obrotowego

Zwiększenia
w 2019 roku

Zmniejszenia
w 2019 roku

Stan na koniec
roku obrotowego
2019

Ogółem:

0,00

0,00

0,00

0,00

Związek nie posiada żadnego samochodu

0,00 zł.

1.2.2 Środki trwałe
Wyszczególnienie
wg pozycji
środków trwałych
Razem:
a) grupa „4”
b) grupa „5”
c) grupa „6”
c) grupa „7”
d) grupa „8”

Wartość
na początku
roku obrotowego

Zwiększenia
w 2019 roku

Zmniejszenia
w 2019 roku

3 251 597,47
16 741,07

115 706,70
0,00

158 829,01
0,00

Stan
na koniec roku
obrotowego 2019
3 208 475,16
16 741,07

52 479,81
3 182 376,59

0,00
115 706,70

0,00
158 829,01

52 479,81
3 139 254,28

1.2.2a Środki trwałe – umorzenia
Wyszczególnienie
wg pozycji
środków trwałych
Razem:
a) grupa „4”
b) grupa „5”
c) grupa „6”
d) grupa „7”
e) grupa „8”

Umorzenia
na początku
roku
obrotowego

Zwiększenia
w 2019 roku

Zmniejszenia
w 2019 roku

Wartość
umorzenia
rocznego

Stan umorzeń
na koniec roku
obrotowego 2019

1 769 987,68
16 085,57

0,00
0,00

158 829,01
0,00

598 238,28
655,50

2 209 396,95
16 741,07

37 785,60
1 716 116,51

0,00
0,00

0,00
158 829,01

9 446,40
588 136,38

47 232,00
2 145 423,88

1.3 Inwestycje długoterminowe
Nie posiadamy

2. Aktywa obrotowe
2.1 Zapasy na koniec 2019 ogólna wartość

0,00 zł

2.2 Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe na 31.12.2019 mają ogólna wartość

16 402,67 zł

Wyszczególnienie
wg pozycji

Odpisy
na początku roku
obrotowego

Zwiększenia
w 2019 roku

Zmniejszenia
w 2019 roku

Stan na koniec
roku obrotowego
2019

Odpisy aktualizujące
wartość należności:

2 921,69

4 851,80

2 921,69

4 851,80

2.3 Inwestycje krótkoterminowe
Pozycja inwestycje krótkoterminowe ma wartość na dzień 31.12.2019 r. 144 041,71 zł
2.3.1. środki na rachunkach bankowych złotówkowych
w tym: PKO S.A. bieżące - środki własne
środki pozostałe
2.3.2 inne środki pieniężne

2.3.3.stan kasy na 31.12.2019
w tym:

143 492,88 zł
63 283,73 zł
80 209,15 zł
0,00 zł

kasa środków własnych

548,83 zł
548,83 zł

2.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 269,60 zł

Program fakturowy, polisy ubezp., lic. antywirus,
prenumerata portal, bilety lotnicze 2020

3 269,60 zł

Pozycja bilansu - pasywa
1.

Kapitał własny

Fundusz statutowy na koniec 2019 roku wynosi
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych wynosi
Wynik finansowy za rok 2019 wykazuje wartość ujemną

2.

77 376,07 zł
80 604,51 zł
- 551 726,60 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2.1 Na zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. składają się:
2.1.1 zobowiązania z pożyczek i kredytów

174 832,57 zł

2.1.2. zobowiązania z tytułu dostaw i usług

367 048,27 zł

do 12 m-cy
2.1.3 zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych tyt. pbpr.

367 048,27 zł
947,00 zł

2.1.4 z tytułu wynagrodzeń

14 318,70 zł

2.1.5 inne

47 375,00 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe
Na rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2019 r. składają się:

3.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
w tym:
środki na umorzenia środków trwałych
w latach następnych

999 391,67 zł

999 391,67 zł

3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe: nie wystąpiły

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Związek sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ogółem
Koszty ogółem
Wynik finansowy ujemny

4 124 502,53 zł
4 676 229,13 zł
- 551 726,60 zł

Pozostałe informacje
1. Zatrudnienie wg. stanu na dzień 31.12.2019 rok wynosiło 6 osób (4 pełne etaty + 2 niepełne
etaty).
2. Związek stosuje jednolity system rozrachunków ze wszystkimi kontrahentami, nie mają miejsca
sytuacje określone w art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warszawa, dnia 08.06.2020 r.
Sporządziła: Agnieszka Pawłowska

