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NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
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Łódź, marzec 2021

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Związku Kajakowego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego
Związku Kajakowego (zwanym dalej również: „Związkiem”) z siedzibą w 01-248
Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 45/U7, na które składają się:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą
7 450 046,18 zł
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
wykazujący zysk netto w wysokości
55 418,65 zł
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Polskiego
Związku Kajakowego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku finansowego
i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
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− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Polski Związek Kajakowy
przepisami prawa oraz statutem Związku;
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”)
oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
– t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Polskiego Związku Kajakowego zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami
niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych
(„Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania
kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Polskiego
Związku Kajakowego zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie
o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
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Zarząd Polskiego Związku Kajakowego jest odpowiedzialny za sporządzenie, na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej
i wyniku finansowego Związku zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Polski Związek
Kajakowy przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd
uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Polskiego Związku Kajakowego jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Związku do kontynuowania działalności,
ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności
oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości,
z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Związku, albo
zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kajakowego są
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Komisji Rewizyjnej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej Związku.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem
oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność
jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
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Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Polskiego
Związku Kajakowego ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Związku
przez jego Zarząd obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy
zawodowy sceptycyzm, a także:
-

-

-

-

-

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy
i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę
dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego
z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może
dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd
lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych
okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej Związku;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości
oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych
przez Zarząd Związku;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Związku zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność
związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą
wątpliwość zdolność Związku do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do
wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,
jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Związek
zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
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Przekazujemy Komisji Rewizyjnej informacje o, między innymi, planowanym zakresie
i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym
wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas
badania.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Wojciech Pisarski.
Signed by /
Podpisano przez:
Biegły Rewident nr
ewid. 10103
Date / Data: 202103-10 16:40

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający
badanie w imieniu:
Biura Biegłych Rewidentów
„EKO-BILANS“ Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3
Wpis na listę firm audytorskich pod nr 64,
Uchwałą KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995r.

Łódź, dnia 10.03.2021 r.
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RAPORT
o sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynikach
działalności
Polskiego Związku Kajakowego
z siedzibą
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 45/U7
za rok obrotowy
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Łódź, marzec 2021 r.

RAPORT
o sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynikach działalności
Polskiego Związku Kajakowego
z siedzibą
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 45/U7
za rok obrotowy
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Dział I.

INFORMACJA OGÓLNA RAPORTU

1. Dane identyfikujące jednostkę
1.1.

Nazwa jednostki i jej siedziba:
Polski Związek Kajakowy,
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 45/U7
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
związku jest miasto stołeczne Warszawa. Jednostka jest zarejestrowanym
związkiem sportowym i posiada osobowość prawną.

1.2.

Władze Związku:
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego organem sprawującym
nadzór nad badaną jednostką jest Minister Sportu, natomiast organem
uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd Polskiego Związku
Kajakowego.
W 2020 roku Zarząd Polskiego Związku Kajakowego działał w składzie:
Tadeusz Wróblewski – Prezes Zarządu
Tomasz Kosiak –Wiceprezes ds. klasyfikacji, licencji i zmiany barw
klubowych
Zdzisław Szubski – Wiceprezes ds. sportowo-szkoleniowych kajakarstwa
klasycznego
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Polskiego Związku Kajakowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uta Kühn – Wiceprezes ds. kajakarstwa dla wszystkich
Jacek Sztuba - Członek Zarządu
Waldemar Rogulski - Wiceprezes ds. kajakarstwa młodzieżowego i szkół
sportowych
Bogusław Popiela - Wiceprezes ds. kajakarstwa slalomowego
Wiesław Rakowski - Członek Zarządu
Zbigniew Kudlik - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Leszek Nowacki - Członek Zarządu
Wacław Birecki - Wiceprezes ds. sędziowskich, nadzór nad komisją
dyscyplinarną do dnia 10.05.2020 r.
Janusz Milewski – Członek Zarządu od 05.11.2020 r.
Na dzień 31.12.2020r. Komisja Rewizyjna działa w składzie:
Lesław Duma – Przewodniczący Komisji
Ryszard Oborski – Wiceprzewodniczący Komisji
Jolanta Kwinta- Sekretarz
1.3.
1.3.1.

Podstawa prawna działania:
Krajowy Rejestr Sądowy
Organ
(rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
rejestrowy
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej)
Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
04.07.2001 r.
Data wpisu:
0000025077
Nr rejestru:
Jednostka działa w oparciu o Statut Polskiego Związku Kajakowego, który
oprócz nazwy, siedziby oraz charakteru prawnego, określa również cele i środki
działania, prawa i obowiązki Zarządu, władze związku, odpowiedzialność
dyscyplinarną oraz majątek i fundusz związku. W dniu 19 marca 2015 r.
dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w związku ze zmianami
wprowadzonymi do Statutu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe
w dniu 28.04.2018 r., zatwierdzonymi przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu
15 czerwca 2018 r.

1.3.2.

Rejestracja podatkowa:
NIP
527-15-42-951

1.3.3.

Rejestracja statystyczna:
REGON
000866521
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1.4.

Celem Związku jest:
- organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w kajakarstwie,
w tym w kajakarstwie osób niepełnosprawnych,
- reprezentowanie polskiego sportu kajakowego w organizacjach krajowych
i międzynarodowych,
- popularyzacja, rozwój i promocja wszystkich form sportu kajakowego, w tym
uznawanych przez ICF i ECA,
- koordynacja działalności członków w nim zrzeszonych.

1.4.1.
-

-

-

-

W szczególności Związek realizuje swoje cele poprzez:
opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportu kajakowego w Polsce,
koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem
kajakarstwa,
organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego krajowego, w tym
współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski oraz współzawodnictwa pucharowego
we wszystkich kategoriach wiekowych,
organizowanie regat, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym
międzynarodowych,
reprezentowanie polskiego kajakarstwa w międzynarodowych organizacjach
sportowych,
powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
organizowanie
udziału
kadry
narodowej
w
międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
opracowywanie i uchwalanie przepisów określających reguły sportowe,
organizacyjne oraz dyscyplinarne obowiązujące w kajakarstwie, w tym:
przepisów określających zasady i reguły uprawiania kajakarstwa, w tym
kajakarstwa osób niepełnosprawnych,
przepisów określających zasady prowadzenia współzawodnictwa sportowego
w kajakarstwie, w tym w kajakarstwie osób niepełnosprawnych,
przepisów określających zasady nadawania i pozbawiania licencji
uprawnionym podmiotom,
regulaminu zasad i trybu zmiany przynależności klubowej,
regulaminu
dyscyplinarnego
określającego
podmioty
podlegające
odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością
dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich
kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego,
przepisów określających prawa i obowiązki zawodników,
prowadzenie szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, sędziów
oraz organizatorów imprez i innych osób prowadzących działalność
w kajakarstwie,
prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej
w zakresie kajakarstwa,
Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów “EKO-BILANS” Sp. z o.o.
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- prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i pozbawianiem licencji klubom
sportowym, zawodnikom, trenerom, sędziom i organizatorom imprez
oraz innym osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez Związek,
- prowadzenie
postępowań
dyscyplinarnych
na
zasadach
ustalonych
w regulaminie dyscyplinarnym,
- rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich
działalności statutowej,
- wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programów
rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań zmierzających do upowszechniania kajakarstwa wśród osób
niepełnosprawnych,
- wspieranie i ochrona interesów członków Związku, zawodników, sędziów,
kadry instruktorsko-trenerskiej Związku, działaczy i innych osób prowadzących
działalność w kajakarstwie,
- kontrola nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów,
instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Związku,
a także przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku,
- podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na
realizację celów i zadań statutowych,
- prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów
pamiątek oraz opracowywanie i publikowanie sprawozdań rocznych
i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku,
- propagowanie zasad „fair play” we współzawodnictwie sportowym, w tym
uchwalanie wewnętrznych zasad dotyczących zwalczania dopingu,
- współpracę z okręgowymi lub wojewódzkimi związkami kajakowymi
w zakresie:
organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego,
prowadzenia ewidencji działalności, w tym ewidencji zawodników, trenerów,
instruktorów i sędziów,
orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych,
- współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie
tworzenia warunków do rozwoju kajakarstwa w Polsce,
- przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla właściwych
organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach dotyczących
modernizacji, budowy i rozbudowy obiektów i urządzeń na potrzeby
kajakarstwa,
- utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie
realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności
Związku,
- wspieranie inwestycji sportowych w kajakarstwie,
- podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych
Związku.
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1.4.2.

1.5.
1.5.1.

Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF)
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kajakowego (ECA) i stosuje się do ich
przepisów.
Łączna wartość funduszy na 31.12.2020 r. wynosi
175 457,90 zł.
Fundusz statutowy wynosi
120 039,25 zł.
Fundusz statutowy w roku 2020 uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku
ubiegłego o kwotę 72 855,85 zł.

1.5.2.

Zysk netto

55 418,65 zł.

1.6.

Informacja o jednostkach powiązanych na dzień 31.12.2020 r.– nie występują.

1.7.

Bilans sporządzono na dzień

1.8.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.9.

Bilans zamyka się sumą aktywów i pasywów w kwocie

1.10.

Jednostka udostępniła żądane przez biegłego rewidenta dane, a także wgląd
do wszelkiej dokumentacji i urządzeń księgowych. Jednostka udzieliła żądanych
informacji, wyjaśnień i oświadczeń.

31.12.2020 r.
7 450 046,18 zł.

Dział II. INORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ
ORAZ WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI
BILANS
I

AKTYWA BILANSU
AKTYWA

Rok sprawozdawczy
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wrtości niematerialne i
prawne
II. Rzeczowe aktywa
trwałe
III. Należności
długoterminowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Należności
krótkoterminowe
II. Inwestycje
krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
- środki pieniężne w kasie
- środki pieniężne na rach.
Bankowym
III. Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

2018

Zmiana
2019

2020

% zmiana

2019/2018

2020/2019

2019/2018

2020/2019

6 288 486,22

5 724 872,94

7 292 438,26

-563 613,28

1 567 565,32

-8,96%

27,38%

0,00

2 072,87

296,13

2 072,87

-1 776,74

100,00%

-85,71%

6 257 345,44

5 691 659,29

7 261 001,35

-565 686,15

1 569 342,06

-9,04%

27,57%

31 140,78

31 140,78

31 140,78

0,00

0,00

0,00%

0,00%

154 229,98

85 606,80

157 607,92

-68 623,18

72 001,12

-44,49%

84,11%

6 841,41

15 457,38

32 632,89

8 615,97

17 175,51

125,94%

111,12%

144 788,57

68 864,93

123 177,52

-75 923,64

54 312,59

-52,44%

78,87%

144 788,57

68 864,93

123 177,52

-75 923,64

54 312,59

-52,44%

78,87%

626,22

1 989,23

2 482,94

1 363,01

493,71

217,66%

24,82%

144 162,35

66 875,70

120 694,58

-77 286,65

53 818,88

-53,61%

80,48%

2 600,00

1 284,49

1 797,51

-1 315,51

513,02

-50,60%

39,94%

6 442 716,20

5 810 479,74

7 450 046,18

-632 236,46

1 639 566,44

-9,81%

28,22%
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1.

II.

Wartość majątku ogółem jednostki wzrosła z 5 810 479,74 do 7 450 046,18 zł, co
powoduje jego zwiększenie o 28,22% w stosunku do roku poprzedniego. Udział
majątku trwałego w majątku ogółem stanowi 97,88%. Aktywa trwałe uległy
zwiększeniu o kwotę 1 567 565,32 zł, co stanowi wzrost o 27,38%.
Na powyższe wpływ miało głównie zwiększenie wartości pozycji „rzeczowe
aktywa trwałe”.
Aktywa obrotowe wzrosły o wartość 72 001,12 zł, co stanowi zwiększenie
o 84,11% w stosunku do roku poprzedniego. Majątek obrotowy stanowi 2,12%
całej wartości majątku jednostki.
Na powyższe wpływ miało:
- zwiększenie należności krótkoterminowych o 17 175,51 zł, tj. o 111,12%,
- zwiększenie inwestycji krótkoterminowych o 54 312,59 zł, tj. o 78,87%,
- zwiększenie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 513,02 zł,
tj. o 39,94%.
Struktura aktywów w badanym roku wskazuje na kumulację majątku jednostki
głównie w „Aktywach trwałych” (97,88%) w postaci „wartości niematerialnych
i prawnych” i „rzeczowych aktywów trwałych”(97,46%) i „należności
długoterminowych” (0,42%). Pozostała część majątku, tj. 2,12% należy do
„Aktyw obrotowych”, z czego „Inwestycje krótkoterminowe” stanowią 1,66%
majątku, a należności krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe 0,46%.
PASYWA BILANSU
PASYWA

Rok sprawozdawczy

2018

Zmiana
2019

2020

2019/2018

% zmiana

2020/2019

2019/2018

2020/2019

A. FUNDUSZE WŁASNE

192 895,10

120 039,25

175 457,90

-72 855,85

55 418,65

-37,77%

46,17%

Fundusz statutowy

297 266,66

192 895,10

120 039,25

-104 371,56

- 72 855,85

-35,11%

-37,77%

297 266,66

192 895,10

120 039,25

-104 371,56

- 72 855,85

-35,11%

-37,77%

-104 371,56

-72 855,85

55 418,65

31 515,71

128 274,50

30,20%

176,07%

6 249 821,10

5 690 440,49

7 274 588,28

-559 380,61 1 584 147,79

-8,95%

27,84%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Zobowiązania
krótkoterminowe

1 763,48

4 484,18

19 554,68

2 720,70

15 070,50

154,28%

336,08%

Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów

6 248 057,62

5 685 956,31

7 255 033,60

-562 101,31 1 569 077,29

-9,00%

27,60%

SUMA PASYWÓW

6 442 716,20

5 810 479,74

7 450 046,18

-632 236,46 1 639 566,44

-9,81%

28,22%

Tworzony z wyniku za lata
poprzednie
Wynik finansowy netto za
rok obrotowy ( strata/zysk)
B. ZOBOWIĄZANIA I
REZERWY NA
ZOBOWIAZANIA
Rezerwy na zobowiązania
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1.

W 2020 r. wzrosły źródła finansowania o 1 639 566,44 zł, co stanowi zwiększenie
o 28,22% w stosunku do wielkości roku poprzedniego. Własne źródła
finansowania w trakcie roku obrotowego wzrosły o kwotę 55 418,65 zł,
tj. o 46,17% w stosunku do roku poprzedniego.
Wynik finansowy za rok 2020 był wyższy – o 128 274,50 zł, tj. o 176,07%,
niż w roku poprzednim. Własne źródła finansowania stanowią 2,36% całości
źródeł finansowania.
Obce źródła finansowania wzrosły o kwotę 1 584 147,79 zł, tj. o 27,84%.
Na powyższy stan wpływ miały głównie „rozliczenia międzyokresowe”, których
wartość zwiększyła się o 1 569 077,29 zł, tj. o 27,60%.
Struktura rzeczowa grupy pasywów, wskazuje na przewagę funduszy obcych
nad funduszami własnymi, jako źródłami finansowania majątku. Fundusze obce
stanowią 97,64% całej grupy pasywów, z czego dominującą jest pozycja
„rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Fundusze własne natomiast
stanowią 2,36% całości pasywów.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wynik z działalności i jego rozliczenie
Pozycja
A.
B.
C.
D.
E.
F.

2019

Przychody z działalności
statutowej
Koszty działalności
statutowej
Zysk (strata) z działalności
statutowej
Przychody z działalności
gospodarczej
Koszty działalności
gospodarczej
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (D-E)

G. Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata)z działalności
operacyjnej (C+F-G)
Pozostałe przychody
I.
operacyjne
Pozostałe koszty
J.
operacyjne
K. Przychody finansowe

H.

L. Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H+IJ+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)

M.

Zmiana
2020/2019

2020

%
Zmiana
2020/2019

18 474 558,59

18 501 923,14

27 364,55

0,15%

20 183 595,62

20 185 839,67

2 244,05

0,01%

-1 709 037,03

- 1 683 916,53

25 120,50

1,47%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

5 092,62

18 035,39

12 942,77

254,15%

-1 714 129,65

- 1 701 951,92

12 177,73

0,71%

1 649 622,51

1 769 813,38

120 190,87

7,29%

8 350,00

12 442,81

4 092,81

49,02%

1,34

0,00

-1,34

-100,00%

0,05

0,00

-0,05

-100,00%

-72 855,85

55 418,65

128 274,50

176,07%

0,00
-72 855,85

0,00
55 418,65

0,00
128 274,50

0,00%
176,07%
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W 2020 roku przychody z działalności statutowej zwiększyły się o 0,15%. Spowodowało
to ich wzrost o 27 364,55 zł w stosunku do roku poprzedniego.
Zwiększeniu o 0,01%, czyli o 2 244,05 zł uległy koszty działalności statutowej. Koszty
ogólnego zarządu wzrosły o 254,15%, tj. o 12 942,77 zł w porównaniu z rokiem
ubiegłym.
Pozostałe przychody operacyjne w porównaniu do roku ubiegłego uległy zwiększeniu
o 120 190,87 zł, tj. o 7,29%.
Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 4 092,81 zł, tj. o 49,02%.
Przychody i koszty finansowe uległy niewielkim zmianom w porównaniu z rokiem
2019.
Powyższe relacje przychodów i kosztów spowodowały, iż w roku 2020 jednostka
osiągnęła zysk w kwocie 55 418,65 zł.
Wynik roku 2020 był o 128 274,50 zł (176,07%) wyższy od wyniku roku poprzedniego.
2. Wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą za lata 2018-2020
Ze względu na fakt, że celem Polskiego Związku Kajakowego nie jest generowanie
zysków odstąpiono od analizy wskaźnikowej i oceny sytuacji majątkowo finansowej.
3. Informacje ogólne o sprawozdaniu finansowym
W związku z wprowadzeniem zmian zapisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku
o zmianie ustawy o rachunkowości Dz.U z dnia 11 stycznia 2018 r., poz. 61 w sprawie
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, jednostka podjęła
decyzję, iż z uwagi na to, że od 2017 roku nie została zakwalifikowana jako jednostka
mikro, skorzysta z zapisów przewidzianych ustawą o rachunkowości i sporządza
sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020 r. obejmuje wyniki
działalności za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 jest zgodne z Ustawą o rachunkowości.
4. Informacje uzupełniające
4.1. Istotne naruszenia prawa, wykrycia nadużyć
W jednostce nie wystąpiły naruszenia prawa wpływające na sprawozdanie
finansowe, a także statutu Związku stwierdzonych podczas badania.
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4.2. Zdarzenia po dacie bilansu
W jednostce nie wystąpiły zdarzenia po dacie bilansu, które miałyby wpływ na
ocenę wyników działalności roku 2020 oraz na ocenę zagrożenia kontynuacji
działalności.

Dział III. INFORMACJA DODATKOWA
Zawarte dane w Informacji dodatkowej są zgodne z danymi wynikającymi
z ksiąg rachunkowych oraz spełniają wymagania określone w załączniku nr 6 do ustawy
o rachunkowości.
Wskazane informacje przedstawiono w sposób wyczerpujący.
Zagrożenie dla kontynuacji działalności.
Zarząd Związku złożył stosowną informację o możliwości kontynuowania działalności.
Niniejszy raport przeznaczony jest wyłącznie dla Polskiego Związku Kajakowego
i nie powinien być przekazywany osobom trzecim, ani przez nie wykorzystywany.

1. Niniejszy raport zawiera 9 stron kolejno ponumerowanych.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
w imieniu
Biura Biegłych Rewidentów
„EKO-BILANS“ Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3
Wpis na listę podmiotów uprawnionych pod nr 64,
Uchwałą KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995r.

Łódź, dnia 10 marca 2021 r.
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