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SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA 
ZA 2018 ROK 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE OGÓLNE I UZUPEŁNIAJĄCE 

 
 
A. Informacje ogólne 

 
1. Nazwa: Polski Związek Golfa 

 
2. Nazwa skrócona: PZG 

 
3. Siedziba: 00-697 Warszawa , Al. Jerozolimskie 65/79 

 
4. Forma prawna: stowarzyszenie 

 
5. Forma organizacyjna: samodzielnie bilansująca się jednostka nie posiadająca oddziałów. 

 
6. NIP 118-13-89-478 

 
7. REGON 010345636 

 
8. Rodzaj rejestru, numer: Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  nr  0000117289. 
 

9. Przedmiot działalności: PZG prowadzi działalność gospodarczą i statutową między innymi 
w zakresie rozwoju golfa na terenie kraju, organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie, 
nadawanie klubom, zawodnikom, trenerom i sędziom golfa  licencji uprawniających do udziału we 
współzawodnictwie sportowym, przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, prowadzeniu działalności edukacyjnej, 
wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie golfa. 

 
10. Data rozpoczęcia działalności: 13.07.1993r.      Data rejestracji w KRS : 11.06.2002r. 
 
11. Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu: 01.01.2018-31.12.2018 
 
12. Dzień bilansowy: 31.12.2018r. 
 
13. Suma bilansowa roku 2018: 1.189.112,68 zł. 
 
14. Wynik bilansowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi  -167.423,04zł. (STRATA) 
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15. Sprawozdanie finansowe składa się z : 
 - Wprowadzenia - zawierającego Informacje ogólne 
  - Bilansu 
 - Rachunku Zysków i Strat 
 - Informacji uzupełniających 
 
16. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania w następnych okresach. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez PZG 
działalności. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy 
o Rachunkowości. 

 
17. Metody wyceny aktywów i pasywów: 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg. cen nabycia   pomniejszone o umorzenie 
- składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia 
- należności i zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty 
- środki pieniężne wg wartości nominalnej 
- rozliczenia międzyokresowe ustalono w myśl zasady współmierności kosztów i przychodów 
zgodnie z poniesionymi wydatkami, 
- rezerwy utworzono na podstawie art.37 Ustawy o rachunkowości 

 
18. PZG prowadził rachunkowość w okresie sprawozdawczym przy zastosowaniu komputerowych 
metod   przetwarzania   danych,   przy  pomocy   programu   finansowo-księgowego  „Rachunkowość  
i Finanse” firmy Softar Sp. z o.o., który posiada również moduł kadrowo- płacowy. 
 
19. PZG sporządza dokumenty terminowo, w ustawowych terminach przekazuje deklaracje 
podatkowe i ZUS. Salda zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na dzień 31.12.2018r. 
zostały zapłacone w terminie. 
 
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 31.12.2018r. są zgodne z wynikającymi 
z nich pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat. 
 
- Salda kont bankowych uzgodniono z bankiem, salda są zgodne.  
Skutki bilansowe wyceny dewiz na rachunku bankowym w EUR na dzień 31.12.2018r. zgodnie 
z tabelą kursów NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018r. wynoszą   +61,85zł.  

 
- 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 PLN         458,87zł. 
Konto 101-1 kasa EUR 20.050,77zł.  tj.        4.662,97 euro 
Konto 101-2 kasa CHF       750,73zł.     tj.   196,70 franków szwajcarskich 
Konto 101-3 kasa GBP    1.819,20zł.  tj.           379,83 funty brytyjskie 
Konto 101-4 kasa HUF         98,70zł.  tj.       7.145,00 forintów węgierskich 
Konto 101-5 kasa CZK     1.250,07zł.   tj.       7.472,00 koron czeskich 
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Konto 101-6 kasa NOK       304,05zł.  tj.          703,00 koron norweskich 
Konto 101-7 kasa SEK     1.470,35zł.  tj.      3.500,00 koron szwedzkich 
Konto 101-8 kasa USD        323,33zł.    tj.           86,00 dolarów amerykańskich 
Konto 101-9 kasa BGN          29,68zł.    tj.           13,50 bułgarskich lewa 
 
 
Skutki bilansowe wyceny dewiz w kasie na dzień 31.12.2018r. zgodnie z tabelą kursów 
NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018r. wynoszą  - 307,42zł.  
 
- Saldo rozrachunków (należności) w dewizach na dzień 31.12.2018r. wynosi 1.110,37zł., a różnice 
kursowe z wyceny bilansowej -35,97zł.  
 
- Salda pozostałych rozrachunków - sporządzono i przesłano do kontrahentów potwierdzenia sald 
na dzień 31.10.2018r. dla większości kont rozrachunkowych. Nie uzgadniano stanu drobnych 
rozrachunków w przypadku, gdy należności i zobowiązania zostały uregulowane w 2019 roku. 
- Stan zapasów magazynowych – sporządzono spis z natury. 
- Stan środków trwałych – inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14 i 17.12.2018r. Ujawnione w 
toku inwentaryzacji wyposażenie, wprowadzono na stan. 
 
22. Bilans otwarcia roku 2018 jest zgodny z bilansem zamknięcia roku 2017, suma bilansowa wynosi 
1.363.738,12zł. zarówno w dniu 31.12.2017r jak i 01.01.2018r. 

 
23. Księgi rachunkowe Polskiego Związku Golfa prowadzone są w siedzibie Związku.  
 
24. PZG nie posiada jednostek powiązanych. 
 
 
Data sporządzenia 18.03.2019r. 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg          ______________________ 
 
Zatwierdzono dnia 25.03.2019r. 
 
 

1. Michałowski Marek ______________________    

2. Socha Jacek  ______________________       

3. Sikora Janusz  ______________________     

4. Kazberuk Janusz  ______________________ 

5. Puszkarski Grzegorz    ______________________ 

 



POLSKI  ZWIĄZEK  GOLFA REGON: 010345636

00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 (numer statystyczny)

(nazwa jednostki)

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe 422 318,20            250 961,19            A Fundusze własne 886 515,10            719 092,06            

I
Wartości niematerialne i 

prawne
297 216,75            127 302,95            I Fundusz statutowy

II Fundusz obrotowy 599 480,75            599 480,75            

III Zysk/Strata z lat poprzednich 287 034,35            

III Należności długoterminowe III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
287 034,35            167 423,04 -           

IV Inwestycje długoterminowe 1
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia) 

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2

Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)

B Aktywa obrotowe 932 045,27            931 448,53            B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
477 223,02            470 020,62            

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
10 211,75              11 967,30              I

Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek
-                          -                          

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
193 936,27            54 587,32              

1 Kredyty i pożyczki

2 Inne zobowiązania

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 852 157,32            809 389,58            III Rezerwy na zobowiązania 203 656,43            151 469,34            

1 Środki pieniężne 852 157,32            809 389,58            IV Rozliczenia międzyokresowe 79 630,32              263 963,96            

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
9 374,65                6 702,96                2

Inne rozliczenia 

międzyokresowe
79 630,32              263 963,96            

Suma bilansowa 1 363 738,12         1 189 112,68         Suma bilansowa 1 363 738,12         1 189 112,68         

18.03.2019r.

Zatwierdził : -                          

Michałowski Marek Socha Jacek

Sikora Janusz Kazberuk Janusz

Puszkarski Grzegorz

Data zatwierdzenia 25.03.2019r.

Rzeczowe aktywa trwałe 125 101,45            123 658,24            

Data sporządzenia i podpis osoby, której powieżono prowadzenie ksiąg

BILANS

na dzień 31 XII 2018r.

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 69 676,20              110 091,65            

II



POLSKI  ZWIĄZEK  GOLFA

00-697 Warszawa, Al.Jerozolimskie 65/79 REGON: 010345636

(Nazwa i adres jednostki) (Numer statystyczny)

 Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 2 094 063,64           2 237 224,99           

I. Składki brutto określone statutem 817 154,62              882 900,00              

II. Inne przychody określone statutem 915 054,16              805 324,99              

III. Otrzymane dotacje z MSiT 360 000,00              549 000,00              

IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok poprzedni 1 854,86                  -                            

B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 477 420,28           1 972 676,29           

I. Koszty realizacji zadań statutowych roku bieżącego 1 117 420,28           1 423 676,29           

II. Koszty do umów z MSiT 360 000,00              549 000,00              

III. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok poprzedni - -

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 616 643,36              264 548,70              

D. Koszty administracyjne 927 361,95              1 013 659,42           

1 Zużycie materiałów i energii 55 092,22                60 410,16                

2 Usługi obce 174 889,56              117 606,66              

3 Podatki i opłaty - -

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 508 876,09              507 316,04              

5 Amortyzacja 95 053,11                227 470,50              

6 Pozostałe 93 450,97                100 856,06              

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 727 232,10              817 843,61              

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 118 923,45              243 611,13              

G. Przychody finansowe 2 839,85                  7 903,15                  

H. Koszty finansowe 13 395,56                447,95                     

I.
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

287 034,35              167 423,04 -             

J. Podatek dochodowy -                            -                            

K. Wynik finansowy netto 287 034,35              167 423,04 -             

Data sporządzenia  18.03.2019r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Data zatwierdzenia 25.03.2019r. ……………………..………………..……………

Zatwierdził :

Michałowski Marek    ____________________       Socha Jacek         _______________________

Sikora Janusz              ____________________       Kazberuk Janusz _______________________

Puszkarski Grzegorz  ____________________       

Pozycja Wyszczególnienie

Rachunek zysków i strat 

za okres 01.01 - 31.12.2018r.



 

1 

 

 
 

           Informacje uzupełniające do bilansu na dzień 31 XII 2018r. 
 

Pozycje bilansu – aktywa 
 

1. Aktywa trwałe 
 

1.1 Wartości niematerialne i prawne  
                          

Wyszczególnienie 
Wg pozycji bilansu 

Wartość na początku 
roku obrotowego 

Zwiększenia 
w 2018 r. 

Stan 
na koniec 

roku obrotowego 

1) inne wartości 
niematerialne i prawne 

 
426.695,03 

 

 
2.659,86 

 

 
429.354,89 

 

 
 
1.1 a     Wartości niematerialne i prawne – umorzenia 

 
 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

wartości niematerialnych 
i prawnych 

Dotychczasowe 
umorzenia 

na początku roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
w 2018r. 

Stan 
na koniec roku 

obrotowego 

1. inne wartości 
    Niematerialne i prawne 

 
129.478,28 

 
172.573,66 

 

                             
302.051,94 

 

 
 
         1.2      Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i wyposażenie, wartość początkowa 
 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

środków trwałych 

Wartość 
inwentarzowa 

na początku 
roku 

obrotowego 

Zwiększenia 
w 2018 roku 

Zmniejszenia 
w 2018 roku 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

2018 

środki trwałe razem: 551.912,27 60.380,99 13.863,74 598.429,52 

a) grupa „4” 79.956,87 1.955,70 8.292,78 73.619,79 

b) grupa „5” 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) grupa „6” 57.376,49 4.432,97 0,00 61.809,46 

d) grupa „7” 945,56 0,00 0,00 945,56 

e) grupa „8” 413.633,35 53.992,32 5.570,96 462.054,71 
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       1.2.a  Środki trwałe i wyposażenie -  umorzenie 
 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

środków trwałych 

Umorzenia 
na początku 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
w 2018 roku 

Zmniejszenia 
w 2018 roku 

Stan umorzeń 
na koniec roku 

obrotowego 2018 

Razem: 426.810,82 61.824,20 13.863,74 474.771,28 

a) grupa „4” 65.959,04 12.454,07 8.292,78 70.120,33 

b) grupa „5” 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) grupa „6” 23.730,59 8.828,92 0,00 32.559,51 

d) grupa „7” 945,56 0,00 0,00 945,56 

e) grupa „8” 336.175,63 40.541,21 5.570,96 371.145,88 

 
 1.3.   Należności długoterminowe - nie występują 
 
 1.4.   Inwestycje długoterminowe – nie występują 
 
 1.5.   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują 
  
  

2  AKTYWA   OBROTOWE 
                     
 2.1  Zapasy na koniec 2018r. ogólna wartość  11.967,30zł. 
                        

  Magazyn materiałów  i towarów 
                         ---------------------------------------------------- 

Książka „Skuteczna gra w golfa”    5.143,60zł. (110szt. po 46,76zł.)  
Opaski do programu rozwoju juniorów   1.249,68zł. (1016szt. po 1,23zł.) 

  Piłki golfowe Callaway Ball Supersoft 17    5.068,55zł. (67op.x12szt. po 75,65zł./op.) 

  Pitchfork z logo         505,47zł. (249szt. po 2,03zł.) 

Książka „Tiger Woods”              0,00zł. (31szt. egz.bezpłatnych) 

                         
            2.2  Należności krótkoterminowe  
          

     Należności krótkoterminowe na 31.12.2018r. mają ogólna wartość  111.175,31zł . Najważniejsze   
     pozycje należności to : 

 

 CITI Bank Handlowy      30.000,00zł. 

 Kaucja za lokal        25.061,25zł. 

 Nierozliczone zaliczki (4salda)    32.705,07zł. 

 Rozliczenie karty płatniczej       2.392,16zł. 

 PAG Golf Centrum        2.300,00zł. 
                  Do dnia badania otrzymano zapłaty na kwotę 34.960,01zł. oraz nastąpiło rozliczenie transakcji  
                  kartą na kwotę 2.391,46zł. 

 
Jednostki powiązane oraz jednostki, w których zaangażowany jest kapitał PZG – nie występują  
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 2.3  Inwestycje krótkoterminowe 

 
Pozycja inwestycje krótkoterminowe ma wartość na dzień 31.12.2018r.    809.389,58zł. 
 
2.3.1. środki na rachunkach bankowych  131.191,10 zł w tym: 
 
Bank Pekao S.A. bieżące - środki PLN    102.151,18 zł. 
      środki dewizowe     29.039,92 zł.      (6.753,47EUR) 
     
2.3.2 inne środki pieniężne 651.645,73zł.  to wartość lokaty Bank Pekao S.A.  
 
2.3.3.stan kas na 31.12.2018r.         26.552,75 zł. 
w tym:   kasa środków PLN           458,87 zł.   
      kasa dewizowa      26.093,88 zł.  
    
2.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  czynne   
 

Utrzymanie domen internetowych          1.114,91zł. 

Ubezpieczenie samochodów         1.169,19zł. 

Ubezpieczenie Centrum Szkolenia KN        2.117,76zł. 

Ubezpieczenie członków PZG i uczestników turniejów      1.232,88zł. 

Ubezpieczenie biura               518,22zł. 

Najem garażu na magazyn za 01/2019           550,00zł. 

       Razem                  6.702,96zł.   

Związek nie wypłacał zaliczek i nie udzielał kredytów członkom organów administrujących,           

zarządczych i nadzorujących. 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy – nie występują 

Udziały i akcje własne w Polskim Związku Golfa - nie występują.       

 

                  Pozycja bilansu  - pasywa  
 

1. Fundusz (kapitał) własny 
Fundusz podstawowy – nie występuje 

                    Fundusz  obrotowy (zapasowy) na koniec 2018 roku wynosi  599.480,75 zł. 
        Fundusz z aktualizacji wyceny – nie występuje 
                    Pozostałe fundusze rezerwowe – nie występuje 
        Zysk z lat poprzednich na koniec 2018r. wynosi 287.034,35 zł. 
  
       Wynik finansowy – strata - na dzień 31.12.2018r. wyniósł  -167.423,04 zł. 

      Wykazana strata  jest wynikiem księgowania w koszty umorzenia systemu komputerowego   
      EAGLE 2.0. Na pokrycie kosztów umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2018 i 2019r.   
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      przeznaczony został zgodnie z uchwałą  Walnego Zgromadzenia Delegatów nr 4  
      z dnia 26.05.2018r. zysk za 2017r. 

 
  

1.     Rezerwy na zobowiązania 
 
1.1. Utworzono rezerwy na zobowiązania z tytułu dostaw usług oraz wynagrodzeń w łącznej   
wysokości  151.469,34zł., w tym 4.941,08zł. na wypłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop 
osoby kończącej okres zatrudnienia w PZG w dniu 31.01.2019r. 

 1.2. W bieżącym i poprzednim roku sprawozdawczym nie było potrzeby tworzenia rezerw na 
pozostałe urlopy, gdyż przesunięcie urlopów pomiędzy latami ma charakter powtarzalny 
w każdym roku obrotowym i jednocześnie wysokość kosztów związanych z niewykorzystanymi 
urlopami jest z roku na rok zbliżona, a wartość ich nie jest znacząca. 

1.3. Ze względu na wiek osób zatrudnionych oraz ze względu na kryterium istotności nie było też 
obowiązku tworzenia rezerwy na odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia, przysługujące pracownikom w razie przejścia na rentę lub emeryturę (por. 
art. 92 § 1 Kodeksu pracy). Inne odprawy (dwu czy też trzymiesięczne) nie występują.  

1.4. Podstawa: interpretacja Ministra Finansów oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 
"Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", 
stanowiącym załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 
października 2008 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 12, poz. 90) 

      2. Zobowiązania długoterminowe – nie występują. 
       

3. Zobowiązania  krótkoterminowe  
Na zobowiązania krótkoterminowe  na dzień 31.12.2018 r. składają się: 
 
 3.1.  zobowiązania z tytułu dostaw i usług                6.764,98zł. 
 

 Kembo Wojciech Grochowski              3.382,50zł. 

 DPD Polska Sp. z o.o.                   810,09zł. 

 Inne (faktury i nadpłaty-16sald)              2.572,39zł. 
 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018r. zapłacono zobowiązania w kwocie 
4.829,78zł. Nadpłaty w kwocie 1.935,00zł. zaliczono na pokrycie zobowiązań poszczególnych 
klubów w 2019r. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 0,20 zł. tytułem korekty błędnej zapłaty za 
fakturę z XII’2018 (firma Etop Sp. z o.o.) uregulowane zostanie przy najbliższej płatności 
zobowiązania za marzec 2019r. 

                 
        3.2.  zobowiązania z tytułu ubezpieczeń          10.621,98zł. zapłacono -styczeń 2019r. 

        
   3.3. zobowiązania podatkowe :     PIT-4R               731,62zł. zapłacono -styczeń 2019r. 
         VAT-7          34.768,00zł. zapłacono -styczeń 2019r. 

                     
        3.4. inne zobowiązania                1.700,74zł.  
 Zwrot Członkom Zarządu kosztów dojazdu na Posiedzenie Zarządu        964,78zł. zapłacono -styczeń 2019r. 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-26061974-r-kodeks-pracy,zjklpgwep,1.html
http://www.sl.gofin.pl/uchwala-nr-708-komitetu-standardow-rachunkowosci-z-dnia,6zxrnt412,1.html
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 Chełmecki – zwrot wydatków z XII’18                370,89zł. zapłacono -marzec 2019r. 
 Mojsiewicz – zwrot wydatków z XII’18    237,35zł. zapłacono -styczeń 2019r. 

                Alvin Brasseaux – rozliczenie zaliczki (do wypłaty)  127,72zł. zapłacono – marzec 2019r. 

  
    4. Dodatkowe informacje o zobowiązaniach 

 
      4.1. Zobowiązania warunkowe nie występują. 
      4.2. Zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń nie    
      występują.  
      4.3. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo nie występują.      
      4.4. Polski Związek Golfa nie posiada jednostek powiązanych wobec czego zobowiązania  
      wobec jednostek powiązanych nie występują 
 

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów   
 

                    Na rozliczenia międzyokresowe   na dzień 31.12.2018 r.  składają się: 
  

        5.1.      rozliczenia międzyokresowe przychodów     263.963,96zł.  
a w tym: 
- umowa o świadczenie usł.reklamowych z CITI HANDLOWY              162.601,63zł. 

  - umowa o świadczenie usł.reklamowych z firmą KONSALNET     6.986,30zł. 
- wpłaty sędziowskie dokonane w 2018r. dotyczące 2019r.         800,00zł. 
- odpis z dotacji z MSiT na pokrycie kosztów amortyzacji w czasie 

  sprzętu zakupionego dla Centrum Szkolenia KN     93.576,03zł. 
      

  
5.2. ujemna wartość firmy – nie dotyczy 

 

           Inne informacje 
1. Kursy walut: 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do 
ich wyceny: kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r. (tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31). 

           1 EUR =  4,3000 
           1 USD =  3,7597 
           1 CHF =  3,8166 
           1 GBP =  4,7895 
           1 HUF =  0,013394 
           1 CZK  =  0,1673 
           1 SEK  =  0,4201 
           1 NOK =  0,4325 
           1 BGN =  2,1985 

 
2. Wynagrodzeń, wypłat z zysku, pożyczek  i świadczeń o podobnym charakterze osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nie wypłacano. 
 

3. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

                  - obowiązkowe badanie  rocznego sprawozdania finansowego, 
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     Wynagrodzenie biegłego rewidenta – brutto 7.380,00zł. 
 

 
4. Zatrudnienie  wg. stanu na dzień 31.12.2018 rok wynosi  5 osób – 4 i 3/4  etatu, w tym 3 kobiety  

i 2 mężczyzn.  Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach biurowych, 
  
 

5. Związek stosuje jednolity system rozrachunków  ze wszystkimi kontrahentami, nie mają miejsca 
sytuacje określone w art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 
 

6. W 2018r. Polski Związek Golfa nie udzielał gwarancji i poręczeń innym podmiotom ani osobom 
fizycznym. 

 
 

 

      Tendencje na następne lata 
                   Przewidujemy, że Polski Związek Golfa uzyska w następnych latach przychody i koszty 
                   w podobnej wysokości 
 

 
  
           
              Data sporządzenia 18.03.2018r. 
              Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg ………………………………………………………… 

 

Zatwierdził : 
 

1. Michałowski Marek  ______________________    

2. Socha Jacek  ______________________       

3. Sikora Janusz  ______________________     

4. Kazberuk Janusz ______________________ 

5. Puszkarski Grzegorz ______________________ 

 

          Zatwierdzono dnia, 25.03.2019r. 
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