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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA

Siedziba

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Miejscowość Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj PL

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Nazwa ulicy Zgrupowania AK "Kampinos"

Numer budynku 2

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 01-943

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

1C. Identyfikator podatkowy NIP 1130354760

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000061704

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd 2021-01-01

DataDo 2021-12-31

4. Założenie kontynuacji działalnności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone
przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false -
Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

Dane jednostki:
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6

4C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe za okres 1.1.2021-
31.12.2021zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działalności Związku w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz Związek nie zamierza i
nie musi zaniechać swoich działań statutowych. Polski
Związek Badmintona posiada ujemny fundusz własny
w wysokości 210 794,36  w związku ze stratą z lat
ubiegłych w kwocie 833613,90, szczegółowe
wyjaśnienia  w nocie 5 Dodatkowo Związek posiada
zobowiązanie wobec ZUS w wysokości 565 899,97 zł z
tytułu zawartego porozumienia w związku z
nieodprowadzonymi  w latach ubiegłych składkami
(opisane w notach 8 i 10) .  Istnieją zatem istotne
przesłanki zagrażające kontynuacji działalności.
Szczegóły opisane w nocie 8 Informacji dodatkowej.

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie
wytworzenia lub wartości przeszacowanej
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Środki trwałe są
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności, który kształtuje się następująco: -
urządzenia techniczne i maszyny 3-10 lat, - inne
środki trwałe 2-10 lat. Środki trwałe o niskiej
jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej
8000,00 PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane,
jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości
spowodują one wpływ do Związku korzyści
ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio
powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie
wartości niematerialnych i prawnych następuje
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po
ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne
są wyceniane według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne
i prawne są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi
ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres
ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Oprogramowanie komputerowe 2-5 lat, Inne wartości
niematerialne i prawne 2-5 lat.
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6

5B. ustalenia wyniku finansowego

Należności krótko- i długoterminowe: Należności są
wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty
pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość
należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość
należności zalicza się odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych -
zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis
aktualizacji. Jako podstawę dokonania odpisu
aktualizującego Jednostka przyjęła 180 dniowy okres
przeterminowania należności. Należności umorzone,
przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane
uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub
nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w
niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.

5B. ustalenia wyniku finansowego

Transakcje w walucie obcej: Transakcje wyrażone w
walutach innych niż polski złoty są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP
obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie
transakcji. Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i
strat, wyrażonych w walutach obcych: Na dzień
bilansowy pozycje aktywów i pasywów oraz rachunku
zysków i strat wyrażone w walutach innych niż polski
złoty są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu odpowiednio kursu średniego NBP.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są
odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)
finansowych. zysków i strat w walutach obcych.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych:
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty
krótkoterminowe przechowywane do terminu
zapadalności wyceniane są według wartości
nominalnej.  Na dzień bilansowy wystąpiły pozycje
aktywów w walutach obcych( środki pieniężne w
kasie i na rachunkach bankowych.
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6

5B. ustalenia wyniku finansowego

Rozliczenia międzyokresowe: Związek dokonuje
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli
dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują
środki pieniężne otrzymane z Ministerstwa Sportu i
Turystki (obecnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu) na zakup wartości
niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
zgodnie z umową. Fundusz Statutowy: Fundusz
Statutowy jest ujmowany w wysokości określonej w
statucie, powiększanej o ewentualne uchwalone
przekazanie innych kwot.  Kredyty bankowe i
pożyczki: W momencie początkowego ujęcia, kredyty
bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu,
stanowiącego wartość otrzymanych środków
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/
pożyczki. Związek nie wycenia kredytu w SCN . Może
korzystać ze zwolnienia określonego w art. 28 B
ustawy o rachunkowości.

5B. ustalenia wyniku finansowego

Koszty finansowania zewnętrznego: W roku 2020
uzyskano kredyt w kwocie 155 000,00. Do spłaty wg.
stanu na 31.12.2020 pozostała kwota 126 620,000 zł.
Odroczony podatek dochodowy: Nie występuje.
Instrumenty finansowe: Nie występują. Trwała utrata
wartości aktywów: Na każdy dzień bilansowy Związek
ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące
na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy
aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Związek ustala
szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika
aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości, w kwocie równej różnicy między
wartością możliwą do odzyskania i wartością
bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest
ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący
okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano
przeszacowania aktywów to strata pomniejsza
wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest
odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego
okresu.
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6

5B. ustalenia wyniku finansowego

Sprzedaż towarów i produktów: Przychody są
ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i
korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź
produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody
obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży.
Świadczenie usług: Usługi długoterminowe nie
występują.  Dotacje i subwencje: Dotacje i subwencje
są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji,
gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja
zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie
warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja
lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas
jest ona odraczana w bilansie i systematycznie
ujmowana w pozycji przychodów w sposób
zapewniający współmierność z kosztami, które
dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli
dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie
nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas
jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako
przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finasowe sporządzone jest zgodnie z
ustawą z dnia 29.września 1994 roku o
rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.) - dalej u.o.r. i
Załącznikiem Nr 6 do tej ustawy.

5D. pozostałe

Polski Związek Badmintona  jest związkiem
sportowym działającym na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o Sporcie
(Dz.U.2019.1468 t.j.), dalej u.o.s., oraz ustawy z dnia
7.04. 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U.2019.713 t.j.), dalej u.p.o.s., a także ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  (Dz. U. z
2013 r. poz. 330 ze zm.)
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Bilans zg. z Zał. nr 6

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

Aktywa razem 766 063,35 390 845,76 535 845,76

A. Aktywa trwałe 185 495,70 161 550,16 161 550,16

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 140 731,80 100 758,04 100 758,04

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 763,90 60 792,12 60 792,12

B. Aktywa obrotowe 580 567,65 229 295,60 374 295,60

I. Zapasy 0,00 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 344 301,99 138 424,44 283 424,44

III. Inwestycje krótkoterminowe 223 400,66 80 298,16 80 298,16

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 865,00 10 573,00 10 573,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 766 063,35 390 845,76 535 845,76

A. Fundusz własny -210 794,36 -791 461,32 -717 309,27

I. Fundusz statutowy 116 304,63 116 304,63 116 304,63

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -833 613,90 -1 272 612,03 -1 331 513,24

IV. Zysk (strata) netto 506 514,91 364 846,08 497 899,34

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 976 857,71 1 182 307,08 1 253 155,03

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 463 966,97 661 559,97 661 559,97

III. Zobowiązania krótkoterminowe 372 158,94 419 989,07 490 837,02

IV. Rozliczenia międzyokresowe 140 731,80 100 758,04 100 758,04
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

RZiS zg. z Zał. nr 6

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

A. Przychody z działalności statutowej 5 915 685,97 6 942 087,08 7 079 887,08

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 045 931,80 6 453 035,43 6 590 835,43

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 869 754,17 489 051,65 489 051,65

B. Koszty działalności statutowej 5 461 998,75 6 641 992,82 6 641 992,82

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 073 287,90 5 695 285,43 5 695 285,43

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 1 388 710,85 946 707,39 946 707,39

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 453 687,22 300 094,26 437 894,26

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 0,00 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 453 687,22 300 094,26 437 894,26

I. Pozostałe przychody operacyjne 100 398,75 97 842,02 97 842,02

J. Pozostałe koszty operacyjne 22 229,15 8 647,37 8 647,37

K. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 25 341,91 24 442,83 29 189,57

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 506 514,91 364 846,08 497 899,34

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M - N) 506 514,91 364 846,08 497 899,34
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Informacje zg. z Zał. nr 6

Wartość łączna z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

Wartość łączna z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 506 514,91 364 846,08

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 5 700,00 0,00 5 700,00 7 100,00 0,00 7 100,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:

50 084,66 43 594,46 50 084,66 15 238,56 0,00 15 238,56

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte
w księgach lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 550 899,57 372 984,64

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI
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POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
01-943 Warszawa ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2
NIP: 1130354760

Informacje zg. z Zał. nr 6

PZBad Informacja dodatkowa do e-sprawozdania finansowego za 2021 -
KOREKTA PZBad_Informacja_dodatkowa_do_e-sprawozdania_finans.pdf

Załączniki
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