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SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA 

ZA 2020 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: 01.01.2020-31.12.2020 
 
12. Dzień bilansowy: 31.12.2020r. 
 
13. Suma bilansowa roku 2020: 1.448.844,38 zł. 
 
14. Wynik bilansowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi  160.620,31zł.(ZYSK) 
 
15. Sprawozdanie finansowe składa się z : 
 - Wprowadzenia - zawierającego Informacje ogólne 
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  - 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 31.12.2020r. 
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 31.12.2020r. 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 31.12.2020r. zgodnie 
z tabelą kursów NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r. wynoszą   +5,02zł.  

 
- Stan kas  został potwierdzony spisem z natury przeprowadzonym przez komisję inwetaryzacyjną 
i jest zgodny z ostatnimi  w roku 2020 raportami kasowymi i wynosi: 
Konto 100 kasa PLN      4.754,93zł. 
Konto 101-1 kasa EUR    2.931,32zł.  tj.           635,20 euro 
Konto 101-3 kasa GBP    2.951,05zł.  tj.           574,95 funty brytyjskie 
Konto 101-4 kasa HUF         58,70zł.  tj.       4.645,00 forintów węgierskich 
Konto 101-5 kasa CZK          12,62zł.   tj.            72,00 korony czeskie 
Konto 101-6 kasa NOK       309,32zł.  tj.          703,00 korony norweskie 
Konto 101-7 kasa SEK     1.609,30zł.  tj.      3.500,00 koron szwedzkich 
Konto 101-8 kasa USD        323,22zł.    tj.           86,00 dolarów amerykańskich 
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Konto 101-9 kasa BGN          31,85zł.    tj.           13,50 bułgarskich lewa 
 
 
Skutki bilansowe wyceny dewiz w kasie na dzień 31.12.2020r. zgodnie z tabelą kursów 
NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r. wynoszą  + 149,41zł.  
 
- Salda rozrachunków w dewizach na dzień 31.12.2020r. wynoszą: 
  * należności -  12.275,76zł., a różnice kursowe z wyceny bilansowej -99,40zł. Na saldo składają się 
dwie zapłaty w dewizach do zwrotu na rachunek bankowy PZG (do dnia sporządzenia sprawozdania 
obie kwoty zostały zwrócone) oraz nie rozliczona zaliczka wypłacona trenerowi A.Brasseaux – do 
zwrotu pozostała kwota 0,80EUR. Kwota ta zostanie potrącona przy wypłacie najbliższej zaliczki w 
EUR w 2021r. 
* zobowiązania – 14.853,16zł., a różnice kursowe z wyceny bilansowej +514,23zł. Na saldo składa się 
zapłacona w 2021r. faktura na rzecz kontrahenta zagranicznego za zakupione puchary. 
 
- Salda pozostałych rozrachunków - sporządzono i przesłano do kontrahentów potwierdzenia sald 
na dzień 31.10.2020r. dla większości kont rozrachunkowych. Nie uzgadniano stanu drobnych 
rozrachunków w przypadku, gdy należności i zobowiązania zostały uregulowane w 2021 roku. 
- Stan zapasów magazynowych – sporządzono spis z natury. 
- Stan środków trwałych – inwentaryzacji nie przeprowadzono. Ostatnią inwentaryzację 
przeprowadzono w 2018r. 
 
22. Bilans otwarcia roku 2020 jest zgodny z bilansem zamknięcia roku 2019, suma bilansowa wynosi 
1.092.982,38zł. zarówno w dniu 31.12.2019r jak i 01.01.2020r. 

 
23. Księgi rachunkowe Polskiego Związku Golfa prowadzone są w siedzibie Związku.  
 
24. PZG nie posiada jednostek powiązanych. 
 
 
Data sporządzenia 20.05.2021r. 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg          ____Agnieszka Truszkowska___ 
 
Zatwierdzono dnia ………………. 
 
 

1. Michałowski Marek ______________________    

2. Socha Jacek  ______________________       

3. Sikora Janusz  ______________________     

4. Kazberuk Janusz  ______________________ 

5. Puszkarski Grzegorz    ______________________ 


