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POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 395 z późniejszymi zmianami) Zarząd Polskiego Związku Squasha przedstawia sprawozdanie

finansowe, na które składa się:

1)      informacja ogólna;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

sumę 100.404,36  złotych;

3)      informacje uzupełniające do bilansu;

4) rachunek zysków i strat za okres od 23 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk

78.300,56 złotych.

Tomasz Banasiak

Prezes Zarządu

Waldemar Robert Paturej

Wiceprezes Zarządu

Maciej Chądzyński

Członek Zarzadu

Piotr Pawlak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 13 marzec  2019 r.



Informacje ogólne

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Dane identyfikujące 

1. 1 Nazwa

Polski Zwiazek Squasha

1. 2 Siedziba 

ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 32Leszno 8 lok 1

01-192 Warszawa

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: 

Data: 23.01.2018

Numer rejestru: 0000714718

1. 4 Podstawowe cele Zwiazku

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

 opracowywanie kierunków i programów rozwoju squasha w Polsce,

 organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie squasha;

 przygotowanie reprezentantów Polski w squashu do uczestnictwa w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym;

 prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu 

squasha;

 reprezentowanie sportu squasha w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz 

organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w tym sporcie;

 powoływanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie

 sportowym;

 określanie warunków i trybu zmian przynależności zawodnika klubu sportowego;

1. 5 Czas działalności

1. 6 Okres objęty sprawozdaniem

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

Polski Związek Squasha  został utworzony na czas nieokreślony.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 23 stycznia 2018 r. do 31 grudnia

2018 r.  Jest to pierwszy rok działalności Związku.



Informacje ogólne

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

1. 7 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

2. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

2. 2 Środki trwałe

2. 3 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów

poniesionych na ich wytworzenie.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez

Polski Związek Squasha w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki

działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami).

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych

przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do

używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i

związane z  nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy

amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Polski Związek

Squasha działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 23 stycznia 2018 r. do 31 grudnia

2018 r.  Jest to pierwszy rok działalności Związku.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego

powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub

rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia

przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w

następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. 



Informacje ogólne

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

2. 4 Inwestycje

2. 5 Środki trwałe w budowie

2. 6 Inwestycje krotkoterminowe

2. 7 Należności, roszczenia i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe

2. 8 Pożyczki udzielone 

2. 9 Rezerwy na zobowiązania

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

2. 10 Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których

dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o

odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z

przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend

(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w

szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które

nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej

zapłaty.

Pożyczki udzielone wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Polski Związek Squasha

rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie pożyczek.



Informacje ogólne

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

2. 11 Podatek dochodowy

Tomasz Banasiak Waldemar Robert Paturej

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Maciej Chądzyński Piotr Pawlak

Członek Zarzadu

Warszawa, 13 marzec  2019 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg 

rachunkowych

Przychody Polskiego Zwiazku Squasha przeznaczone są w całości na działalność statutową i

podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osob prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt

39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.



Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA 31.12.2018

Aktywa trwałe                           -  

Aktywa obrotowe           100 404,36 

Należności krótkoterminowe             58 493,58 

Należności od pozostałych jednostek             58 493,58 

z tytułu dostaw i usług             34 365,30 

inne             24 128,28 

Inwestycje krótkoterminowe             41 910,78 

Krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne             41 910,78 

AKTYWA RAZEM           100 404,36 

PASYWA  

Kapitał własny 78 300,56

Zysk netto 78 300,56           

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania             22 103,80 

Zobowiązania krótkoterminowe             22 103,80 

Wobec pozostałych jednostek 22 103,80           

z tytułu dostaw i usług 11 828,95           

7 757,76             

inne 2 517,09             

PASYWA RAZEM           100 404,36 

Tomasz Banasiak Maciej Chądzyński

Prezes Zarządu Członek Zarzadu

Waldemar Robert Paturej Piotr Pawlak

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 13 marzec  2019 r.

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

tytułów publicznoprawnych

Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych



Informacje uzupełniające do bilansu

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Środki trwałe nieamortyzowane

Lista

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny

Środki 

transportu

Budynki i 

lokale

Inne środki 

trwałe Razem

 Lokal biurowy                      -                     -  100 000,00                 -  100 000,00   

BZ.31.12.2018                      -                     -     100 000,00                 -      100 000,00 

2. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

3. Należności

3. 1 Struktura należności 

Wartość 

brutto na 

dzień 

31.12.2018

Należności 

bieżące

Należności 

przeterm. 

do 6 

miesięcy

Należności 

przetermino

wane od 6-12 

miesięcy

Należności krótkoterminowe

Od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług      34 365,30        2 069,98   32 295,32                    -  

zaliczki      22 928,28      22 928,28                 -                     -  

kaucje        1 200,00        1 200,00                 -                     -  

     58 493,58      26 198,26   32 295,32                    -  

4. Inwestycje 

4. 1 Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.12.2018

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych       41 910,78 

      41 910,78 

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

Wartość środków trwałych niewykazywanych w aktywach Spółki używanych przez Zwiazek na

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu operacyjnego

wynosi:

Zysk netto w wysokości 78.300,56 zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. zostanie

podzielony zgodnie z uchwałą członków.

Grunty                 

(w tym 

prawo 

użytkowania 

wieczystego 

gruntów)

                   -  

                   -  



Informacje uzupełniające do bilansu

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

5. Rozliczenia międzyokresowe

5. 1 Rozliczenia międzyokresowe bierne

31.12.2018

Krótkoterminowe

        6 396,00 

        6 396,00 

6. Zobowiązania

 

- od pozostałych jednostek:

0,00 11 828,95 1 380,00      6 377,76       3 412,95   22 999,66     

B.Z. 31.12.2018 -               11 828,95      1 380,00      6 377,76       3 412,95   22 999,66     

długoterminowe

powyżej 1 roku do 3 lat -               -                     -                   -                    -                -                    

powyżej 3 lat do 5 lat -               -                     -                   -                    -                -                    

powyżej 5 lat -               -                     -                   -                    -                -                    

B.Z. 31.12.2018 -               -                     -                   -                    -                -                    

7. Koszty odsetkowe 

do 3 miesięcy

od 3 do                            

12 miesięcy

powyżej                                    

12 miesięcy Razem

Pozostałe pasywa                 1,28                    -                     -                   -                1,28 

1,28               -                   -                    -                               1,28 

8. Struktura przychodów ze sprzedaży

01.01.2016 -

31.12.2016

Struktura terytorialna

    281 226,07 

                    - 

    281 226,07 

Z tyt. 

kredytów

Z tyt. dostaw i  

uslug

Z tyt. 

podatków 

Z tyt. 

ubezpieczeń Inne Razem

krótkoterminowe

(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

Odsetki 

zrealizowane

Odsetki niezrealizowane, o terminie 

płatności

Razem

Przychody ze sprzedaży produktów

Kraj

Eksport

Rezerwa na koszty audytu

W roku 2018 rezerwy na koszty usług biegłego rewidenta prezentowana jest w zobowiązaniach z

tytułu dostaw i usług.



Informacje uzupełniające do bilansu

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

Struktura rzeczowa

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów

    246 670,53 

Opłaty za camp-y/szkolenia       21 750,00 

Składki członkowskie       12 000,00 

           805,54 

    281 226,07 

9. Podatek dochodowy od osób prawnych

9. 1 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

  
23.01.2018-

31.12.2018

      78 300,56 

I. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów  

        6 396,00 

    132 000,00 

    138 396,00 

II Przychody, nie będące przychodami podatkowymi

Dotacja z MSiT     132 000,00 

    132 000,00 

Dochód do opodatkowania       84 696,56 

Dochody wolne od podatku na podst. art. 17 ust 1 przeznaczone na cele statutowe         84 696,6 

Podstawa opodatkowania                     - 

                    - 

10. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 

Pracownicy umysłowi 3

Ogółem 3                   

11.

Opłaty turniejowe

Pozostałe 

Zysk  brutto

Rezerwa na koszty audytu

Koszty wydatkowane z dotacji

Razem

Razem

Podatek dochodowy 

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących

w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

W okresie od 23.01.2018 do 31.12.2018 nie wypłacano członkom Zarządu i organom Polskiego

Zwiąsku Squasa  wynagrodzenia.



Informacje uzupełniające do bilansu

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA

12.

Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego 6 389,00       

13. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

14. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

15. Zobowiązania warunkowe

16. Kontynuacja działalności 

Tomasz Banasiak Maciej Chądzyński

Prezes  Zarządu Członek Zarzadu

Waldemar Robert Paturej Piotr Pawlak

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 13 marzec  2019 r.

Na dzień bilansowy Związek nie udzielił żadnych gwarancji i poręczeń, nie dokonywał

zabezpieczeń zobowiązań ani nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta [podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych] wypłacone lub należne

31.12.2018

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Związek działalności

statutowej.

Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w niniejszym

sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagają ujęcia w niniejszym sprawozdaniu

finansowym.



Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

23.01.2018 -

31.12.2008

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                 281 226,07 

- w tym od jednostek powiązanych                                -  

Przychody netto ze sprzedaży produktów                 281 226,07 

Koszty działalności operacyjnej                 361 934,13 

Zużycie materiałów i energii                     1 435,80 

Usługi obce                 203 634,97 

Podatki i opłaty                        900,00 

Wynagrodzenia                 106 374,33 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   19 239,82 

Pozostałe koszty rodzajowe                   30 349,21 

Zysk\Strata ze sprzedaży                  (80 708,06)

Pozostałe przychody operacyjne                 159 000,00 

Dotacje                 132 000,00 

Inne przychody operacyjne                   27 000,00 

Pozostałe koszty operacyjne                          48,08 

Inne koszty operacyjne                          48,08 

Zysk\Strata z działalności operacyjnej                   78 243,86 

Przychody finansowe                          57,98 

Inne                          57,98 

Koszty finansowe                            1,28 

Inne                            1,28 

Zysk\Strata  brutto                   78 300,56 

Podatek dochodowy                                 -  

Zysk\Strata netto                   78 300,56 

Tomasz Banasiak Maciej Chądzyński

Prezes  Zarządu Członek Zarzadu

Waldemar Robert Paturej Piotr Pawlak

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 13 marzec  2019 r.
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Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych


