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opinia i raport z bądania sprawozdania finansowego
za okres od I.0l.20I5 r. do 3].I2.20]5 r. Polskiego Związku Bądmintona

OPINIA |{IEZALEZI\EGO BIEGŁIGO REWIDENTA

dla Walne go Z gr omadzenia D e le gatów z b adania sprawo Zdan i a fi nan s o we go
Jednostki _ Polski ZwiązekBadmintona

z siedzibąw Warszawię
za okres od I .0 1 .2015 r. do 3 1 .12.2015 r .

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finanso- w Warszawie (zwanej dalej ,,Jednostką''), na które
wego Polskiego Związku Badmintona z siedzibą składa się:

. Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego

. Bilans sporzqdzony na dzień 3].I2'20I5 r.'
który po stronie aktywów i pasywów zamyka
się sumq

. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujqcy
strątę netto w wysokości

. Dodatkowe informacie i objasnienia

76 317,44 PLN

(- s4 880,92 ) PLN

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi dania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno
przepisami sprawozdania finansowego oraz spra- przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspek-
wozdania z działalności odpowiedzialny jest tach, sytuację majątkową i finansową, jak teŻ

Zarząd Jednostki. wynik finansowy Jednostki oraz o prawidłowości
ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

Zarząd Jednostki oraz członkowie Komisji Rewi- sporządzenia.

zyjnej są zobowiązani do zapewnienia' aby spra-
wozdanie finansowe oraz sprawozdanie z Badanie sprawozdania finansowego przeprowa-
działalności spełniały wymagania przewidziane w dziliśmy stosownie do postanowień:
ustawie z dniaZ9 września 1994 r. o rachunkowo-
ści (Dz.U. z 2009 r. Nr l52, poz. 1223, z poźni. ' rozdztału 7 ustawy o rachunkowości'

zmian.) zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości''. . krajowych standardów rewizji finansowej,
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewi-

Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŻenie opi- dentów w Polsce, a w zakresie tam nieuregulowa-
nii o zgodności z wymagającymi zastosowania nym -
zasadami (p o lityką) rachunkowośc i te go Sprawoz -

\\
U\
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. międzynarodowych standardów rewizji finan-
Sowej' wydanych przez przez Międzynarodową
Federację Księgowych.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali-
śmy i przeprowadziliśmy w taki Sposób, aby UZy-
skać racjonalną pewnośó pozwa|ającą na
wyraŻenie opinii o sprawozdaniu. W szczególno-
ści badanie obejmowało sprawdzenie poprawności
Zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki)
rachunkowości i znaczących szacunków, spraw-
dzenie w przewaŻające1 mierze w sposób
wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych,
z których wynikają informacje zawarte w Spra-

wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania fi nansowego.

UwuŻamy, żę przy uwzględnieniu niepewności, o
której mowa niŻej badanie dostarczyło wystarcza-
jącej podstawy do wyrażenia opinii.

Nie zgłaszaj ąc Zastrzeżeń do sprawozdania ftnan-
Sowego pragniemy wyjaŚnić, iŻ sprawozdanie to
sporządzono pr zy zało Żeniu kontynuacj i działalno -

ści w niezmienionym istotnie zakresie w następu-
jących 12 miesiącach od dnia bilansowego
pomimo, Źe Jednostka ma ujemne kapitały (fundu-

sze) własne i w sposób trwały nie reguluje zobo-
wlęan wobec ZUS z ty. nieopłaconych składek z
Iat 2002 - 2001 i odsetek od tych zobowiązan, o
czym Zarząd poinformował w nocie 52 dodatko-
wych informacji i objaŚnien. Łącznie zobowiąza-
nia te wynoszą 997 Ęs. zł. i zgodnie z przepisami
prawa' ZUS moŻe wystąpić do Sądu o ogłoszenie
upadłości Polskiego Zwiryku Badmintona.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finan-
sowe, we wszystkich istotnych aspektach:

(a)przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie infor-
macje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Jednostki na dzień 31.12.2015 r',
jak teŻ jej wyniku finansowego za rok obro-
towy od 1.01.2015 r. do 3L.72.2075 r.,

(b)zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi
zasto sowani a zasadami (p o lityką) rachunkowo -

ści oraz na podstawie prawidłowo prowadzo-
nych ksiąg rachunkowych,

(c)jest zgodne z wpĘrvającymi na treść sprawoz-
dania finansowego przepisami prawa i posta-
nowieniami statutu Jednostki.

Warszawa/Katowice, 30 listopada 20 I 6 roku

Jadwiga Borkowska, nr ewid. 12706

'ź,.J,-, ., ."ł''----'. ,ę_
Kluczot-yóiegły ńident przeprowa dzający badanie w imieniu

Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o'o' Sp' k
tłl' Jana Matejki 1' 10-077 Katowice

(podmiot uprawiony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr 3975)
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Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Polskiego Zwiqzku Badmintona

RAPORT IJZUPE'ŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADAI\IA
SPRAWOZDAN IA TTNANSOWEGO

l. ogólna charakterystyka Jednostki

1. Dane identyfikujące

Polski Związek Badmintona powstał w 1997 r. W
dniu 23 listopada 2001 r. Związek został wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego postanowie-
niem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy pod

numerem KRS 0000061704 w Rejestrze Stowa-
rzyszen, Innych organizacji Społecznych i Zavło-
dowych, Fundacji oraz " 

Samodzielnych
Publicznych ZaUadow Opieki Zdrowotnej. Sie-
dziba Jednostki w okresie, zaktóry zostało sporzą-
dzone sprawozdanie finansowe znajdowała się w
Warszawie przy u|. Słomińskiego nr 19, lok. 134.

Jednostka jest podatnikiem VAT z nadanym
numerem NIP 113-03-54-760. W systemie
REGON Jednostka posiada numer statystyczny
000866621

2. Przedmiot działalnoŚci

Przedmiotem działania Jednostki w badanvm roku
było:

. organizacja, popularyzacja i rozwój bad-
mintona w Polsce;

. reprezentowanie, ochrona praw i intere-
sów oraz koordynacja działań członków
Zwięku.

Przedmiot działalności był zgodny z wpisem do

Krajowego Rej estru Sądowego.

3. Kapitał podstawowy

Jednostka posiada fundusz statutowy. MoŻe on
byó powiększony o ewentualnę uchwalone przeka-
zanie innych kwot. obowiązujący statut Związku
nie przewiduje sposobu podziału zyskll bądź
pokrycia straty. Z tego względu wyniki finansowe
wykaąr,vane w rozpatryrvanych co roku przez
Zarząd sprawozdaniach finansowych do momentu
podjęcia uchwały o sposobie przeznaczenia zysku
czy rozl|czenia straty, wykazuje się w bilansach
jako ,,niepodzielony wynik finansowy z lat ubie-
głych'''

4,Władze Jednostki

organami Jednostki są:

. Zebranie Delegatów _ Krajov,y Zjazd
Delegatów'

. Zarząd,

. Komisja Rewizyjna.

Na dzień bilansowy Zarząd sprawowali:

. Marek Krajewski _ Prezes Zaruądu

. Arkadiusz Kawecki - Wiceprezes Zarządu
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. Zbigniew Wojciechowski - Wiceprezes
Zarządu

. Piotr Kalinkowski - Członek Zarządu

. Mirosław Adamczyk - Członek Zarządtl

. Jarosław Kurkowski - Członek Zarządu

Na dzień bilansowy w skład Komisji Rewizyjnej
wchodzili:

. Jozef Lech Szargiej

. Marek Ludomir Czapliński

. ZdzisłautaSzałąan

Organem wykonawczo - administracyjnym Jed-
nostki jest Sekretarz Generalny powołyłvany i
odwołyłvany pr zez Zarząd na podstawie rekomen-
dacji Prezesa Jednostki. Funkcję tę pełni na dzien
sporządzenia sprawozdania finansowego Pan
Piotr Kalinkowski.

Prowadzęniem ksiąg rachunkowych zajmuje się
Pełnomocnik ds. Finansowych. Funkcję tę pełni
Pani Małgorzata Serednicka - Wiśniewska.

II. Zakres prac i odpowiedzialnoŚci

1. Identyfikacja badanego sprawozdania
finansowego

Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe spo-
rządzone przez Jednostkę, na które składa się
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.,

5. Informacje o sprawozdaniu finansowym
jednostki za poprzedni rok obrotowy

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było spra-
wozdanie finansowe sporządzone za okres od
I stycznia 2014 roku do 3l grudnia 2014 roku,
które zostało zbadane przezprzez Grupę Gumułka

- Audy Sp. z o.o. Sp. k w Katowicach, podmiot
uprawniony do badań sprawozdań finansowych,
wpisany na listę pod numerem 3975. Biegły rewi-
dent wydał o tym sprawozdaniu opinię z objaśnie-
niami.

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obro-
towy było rozpatrywane pfzez Krajowy Zjazd
De le gatów Po 1 skiego Zw tązku B admintona . Zj azd
przyjąŁ sprawozdanie finansowe za 2014 r. Spraw-
dzone przez biegłego rewidenta w dniu 21 listo-
pada 20|5r. - uchwałą nr 3 Krajowego Zjazdu
De1egatów.

ob owi ązek zło żenia r o zp atr zone go sprawozdani a
finansowego za 2014 r. w Krajowym Rejestrze
Sadowym w trybie art. 69 ustawy o rachunko-
wości nie wystąpił.

Stosownie do art. 5 ust. l ustawy o rachunkowości
wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich
zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto w tej

samej wysokości w otwartych na następny rok
obrotowy księgach rachunkowych'

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., oraz dodatkowe
informacj e i obj aśnienia.

Dane liczbowe identyfikujące badane sprawozda_
nie finansowe zostały podane w opinii zbadania.

t\
7\
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Zarząd Jednostki nie jest obowiązany do sporzą-
dzania sprawozdania z działalności' o lctórym
mowa w art. 49 ustawy o rachunkowoŚci.

2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i
kluczowego biegłego rewidenta

Badanie zostało przeprowadzone przez Grupę
Gumułka _ Audyt Sp. z o.o. Sp. k w Katowicach,
podmiot uprawniony do badań sprawozdań finan-
Sowych, wpisany na listę pod numerem 3975.

Grupa Gumułka - Aud1ł Sp' z o.o. Sp. k. zareje-
Strowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000525731 (Sąd Rejonowy
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy). Pod-
miot uprawniony nalezy do sieci (w rozumieniu
dyrektywy 20061431W8 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.) działającej
pod wspólną nazw ą,'Grupa Gumułka''.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finan-
sowych został wybrany przez Komisją Rewizyjną
Polskiego Związku Badmintona (Protokół ff
612016 Komisji Rewizyjnej Polskiego Zwiryku
Badmintona z dnia28lipca20l6 r.) Krajov,y Zjazd
Delegatów upowaŻnił Komisję Rewizyjną do
powołania biegłego rewidenta (Uchwała nr 4 Kra_
jowego Z1azdu Delegatów Polskiego ZwiqkuBad-
mintona z 21 listopada 2015 r.) Badanie
przeprowadzono na podstawie umo\ły o numerze
POT 2r019lJMK.

W imieniu podmiotu uprawnionego badanie prze-
prowadził kluczowy biegĘ rewident Jadwiga Bor-
kowska, wpisana do rejestru biegłych rewidentów
pod numerem 12706.

Kluczowy biegły rewident, wszystkie osoby zaan-
gazowane do badania oraz podmiot uprawniony
zachowują bezstronność i niezaleŻnośó wymagane
art.56 ust.3 i4 ustawy zdnia'7.05.2009 r. o bie-
gĘch rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finanso-
wych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009
r. Nr 77, poz.649).

3. Opis sposobu przeprowadzenia badania

Badanie sprawozdania finansowego przeprowa-
dzono w dniach od25.10.2016 r. do 28.10.2016 r.

oraz od 7.11.Ż016 r. do 10.11.2016 r. w siedzibie
Jednostki.

Aud1't przeprowadziliśmy stosownie do postano-
wień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajo-
wych standardów rewizji finansowej wydanych
przezKrajową Radę Biegłych Rewidentów w Pol-
sce oraz - w zakresie tam nieuregulowanym -
Międzynarodowych Standardów Rewizj i Finanso-
wej.

Zgodnie z obowiązkiem nałoŻonym przez te regu-
lacje dołoĄliśmy wszelkich starań aby zagwaran-
tować przeprowadzenie badania zgodnie z
zasadamj etyki, a w szczegóIności w myśl zasady
niezaleŹności, rzetelności i bezbłędności, kompe-
tencji zawodowych oraz tajemnicy zawodowej.

Audy.t zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy
w taki sposób, aby uzyskaó racjonalną pewność'
ze sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe
stanowiące podstawę jego sporządzenia wolne są
od istotnych nieprawidłowości.

Badanie sprawozdania finansowego oparte jest na
koncepcie istotności, co oznacza, że _ w przy-
padku zidentyfikowaniaprzez nas uchybień - oce_
niliśmy, czy łącznl,e stwierdzone ewentualne
pominięcia lub znieksŻałcenia informacji. naru-
szenia obowiązujących Jednostkę zasad (polityki)
rachunkowości, naruszenia zasad prawidłowej
księgowości itp. błędy nie powoduj ą, Że zbadane
sprawozdanie finansowe wprowadza odbiorcę w
błąd lub Że nie moŻna zaufać stanowiącym pod-
stawę jego sporządzenia księgom rachunkowym i
dokumentacj i bądź nastąpiło istotne naruszenie
postanowień ustawy o rachunkowości.

Badanie polegało na przeprowadzaniu procedur
mających na celu uzyskanie dowodów audyto-
wych dotyczących kwot i informacji ujawnionych
w sprawozdaniu finansowm ofaz ich zgodności
zwiEŻącymi jednostkę zasadami (polityką)
rachunkowości' Wybór procedur uzaIeŻniony był

\ ta\
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od naszego osądu' w tym ryzykawystąpienia istot-
nej nieprawidłowości sprawozdania finansowego
na Skutek celowych działań lub błędów.

Dokonując oceny tego ryzyka wzięliśmy pod

uwagę kontrolę wewnętrzną mviązaną Ze sporzą-
dzeniem oraz prezentacją sprawo zdania finanso-
wego jednakze naszym zadaniem nie było
wyrazenie opinii na temat skuteczności działania
tej kontroli w Jednostce. W szczególności pośred-
nio sprawdziliśmy dzlałający w Jednostce system
księgowości i kontroli wewnętrznej w zakresie,
wjakim przedmiotem tej kontroli są dane zawartę
w sprawozdaniu finansowym (biorąc pod uwagę
istotność wpływu na sporządzanie sprawozdania
finansowego traktowanego jako całość) w celu
stwierdzenia:

a) poprawności koncepcji systemu księgowo-
ści i kontroli wewnętrznej, w tym ich zgodno-
ści z przepisami oraz

b) poprawnośct działania systemu księgowości
oraz skuteczności działania kontroli wewnętrz-
nej przez cały okres' za ktory sprawozdanie
finansowe jest przedmiotem badania.

Stosowane w trakcie badania metody uzaleŻnione
były od wagi i istotności zagadniefi' W celu usta-
lenia istotnych zmian, odstępstw od oczekiwanych
wielkości oraz niezgodności z danymi zebranymi
w toku innych badań zastosowaliśmy przegIądy

analttyczne, polegające na ocenie rwiązkow |icz-
bowych i trendów.

Podczas badań wiarygodnoŚci próbki dobierano
indywidualnie w oparciu o przekonanie audy'tora,

Że są wystarczające do oceny prawidłowości
poszczegóInych pozycji i całościowej oceny Spra-

wozdania finansowego. W szczególnoŚci potwier-
dziIiśmv bezpośrednio wiarygodnośó
następuj ących stwierdzeń:

a) istnienia na dzien bilansowy wykazanych
w sprawozdaniu finansowym aktyłvów i pasy-

wów,

b) sprawowania kontroli aktyrvów, względnie
obowiąku zaspokojenia zobowiązan vrykaza-
nych na dzień bilansowy,

c) wystąpienia w badanym okresie operacji
gospodarczych wykazanych w sprawozdaniu
finansowym,

d) kompletności ujęcia aktywów' pasywów,

operacji gospodarczych oraz innych ujawnia-
nych informacji doĘczących okfesu, za który
sprawozdanie finansowe jest przedmiotem
badania,

e) prawidłowości wyceny aktywów i pasyrvów,

f) ujęcia operacji gospodarczych w prawidło-
wej kwocie i poprawnego przypisania wynika-
jących z nich przychodów, zysków
nadzwyczajnych oraz kosŻów i strat nadzwy-
czajnych do okresu, którego dotyczą,

g) prezentacji wę właściwych częściach spra-
wozdania finansowego poszczególnych sald
aktylvów i pasyrvów' przychodów i zysków
nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwy-
czajnych.

Aud1't obejmował równiez ocenę zasadności sza-
cunków dokonanych przez Kierownictwo jed-
nostki, ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania
finansowego a takŻe zastosowanej polityki
rachunkowości.

4. Ogr aniczenia badania

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opi-
nii o zgodności z wymagającymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości sprawozdania
finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
ono' we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
majątkową i finansową, jak teŻ wynik finansowy
Jednostki otaz o prawidłowości ksiąg rachunko-
wych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Nie stanowiło bezpośredniego przedmiotu badania
wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ści-
ganiu, jak równiez nieprawidłowości jakie lvystą-
piĘ poza systemem rachunkowości.

Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za prawi-
dłowość ksiąg rachunkowych i za sporządzenie

J.\

\
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Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
zą okres od I.0I.20I5 r' do 3].]2.20I5 r' Polskiego Zwiqzku Badmintona

III. ocena prawidłowości stosowanego systemu rachunkowoŚci

Zgodnego z obowiązttjącymi przepisami sprawoz-
dania fi nansowego oraz sprawo zdania z dzialalno -

ści a takŻe za ich r zetelną pr ezentacj ę.

Uznając tę odpowiedzialność, Zarząd Jednostki w
trakcie badania sprawozdania finansowe go złoŻył
wszystkie Żądane przez nas oŚwiadczenia, wyja-
śnienia i informacje oraz udostępnił nam księgi a

takze wszelkie dokumenty i informacje niezbędne
do wydania opinii i podbudowującego ją raportu.
W szczególności Zarząd Jednostki przedłoĘł
oświadczenie o kompletnoŚci i rzetelności spra-
wozdania finansowego przedstawionego do bada-
nia, ujawnieniu w informacji dodatkowej
wszelkich zobowiązań warunkowych istniej ących

Jednostka posiada dokumentację opisującą przy-
jętą politykę rachunkowości w zakresie wymaga-
nym afi. 10 ustawy o rachunkowości, Z
zastrzeŻeniem pominięcia uregulowuh dotyczą-
cych:

. metod wyceny aktywów i pasyr,vów oraz
ustalania wyniku finansowego;

. sposobu prowadzenia ksiąg rachunko-
lYych;

. systemu słuzącego ochronie danych i ich
zbiorów, w tym dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych i innych dokumen-
tów stanowiących podstawę dokonanych
w nich zapisów.

Wycena aktywów i pasyrvów następuje zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości
Do zasad poprawności i ciągłości wyceny akty-
wów i pasyr,vów' sposobu ujmowania operacji
gospodarczych na kontach księgowych i prezenta-

na dziefi bilansowy oraz niezaistnieniu do dnia
złożenia oświadczeni a zdarzeń wpłyrvających w
sposób istotny na wielkość danych wykazyrva-
nych w sprawozdaniu finansowym za rok badany.

W konsekwencji zakres planowanej i wykonanej
przeznas pracy nie został w Żaden sposób ograni-
czony.

ZaWes i sposób przeprowadzonego badania
wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji
roboczej znajdującej Się w siedzibie Grupy
Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp. k

cji danych liczbowych w sprawozdaniu finanso-
wym nie wnosi się uwag.

operacje gospodarcze dokumentowane Są prawi-
dłowo. Dokumentację operacji gospodarczych
uznaj e się za przej r zy stą.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów
księgowych stanowiących podstawę dokonanych
w nich zapisów (w tym powiryania dokonanych
w nich zapisów z dowodami księgowymi oraz
sprawozdaniem finansowym) pozwalaj ą uznać je
za spełniające warunek rzetelności, bezbłędności
i sprawdzalności.

Do metod zabezpieczenia dostępu do danych
i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera
oraz do właściwej ochrony dokumentacji księgo-
wej' ksiąg rachunkowych i sprawozdań finanso-
wych nie wnosimy zastrzężeL.

Inwentaryzacj a aktyłvów i pasyrvów or az r ozlicze -

nie i ujęcie w księgachjej wyników zostały prze-
prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowoŚci'

t\
J,\
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Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
za okres od l.0I.20I5 r. do 3].I2.20I5 r. Polskiego Związku Badmintona

lV. Przedstawienie sytuacji {inansowej i majątkowej oraz Wyniku
finansowego

odpowiednio udokumentowane i powiązane
z zapisami ksiąg rachunkowych. Termin i często-

tliwośó inwentaryzacji, określone w ustawie

o rachunkowości uwaza się za dotrrymane.

Struktura głównych pozycji sprawozdania finan-
Sowego (za bieŻący i dwa poprzednie lata obro-
towe) została przedstawiona w tabelach poniżej
(odrębnie dla poszczególnych składników spra-

wozdania finansowego). Struktura poszczegóI-
nych pozycji w przedstawionych dalej tabelach
liczona jest w następujący sposób: w odniesieniu
do pozycji bilansowych - w stosunku do sumy
bilansowej; w odniesieniu do pozycji przychodo-

Archiwizacja dokumentacji księgowej jest prawr-
dłowa.

wych rachunku zysków i strat - w stosunku do

wartości przychodów ogółem; w odniesieniu do

pozycji kosztowych rachunku zysków i strat _
w stosunku do wartości kosztów ogółem, w odnie-
sieniu do pozycj i wynikowych na poszczególnych
poziomach oraz do obciąŻefi wyniku - w stosunku
do wyniku netto. Dynamika odzwierciedla zmiany
p o szcze gó lnych p o zycj i na pr zestr zeni analizow a-

nych lat.
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Opinia i raport z badania sprawozdaniafinansowego
za okres od I.0].20I5 r. do 3]'I2.2015 r. Polskiego Związku Badmintona

Tabela nr 1. Zmiana i struktura głównych pozycji aktywów

AKT\lMA

Stmna3l 12w(PLND Struktura Dynam ika

20t3 2014 t 2015 r 2013 r 2014 r 2015 r
lmiana 201

. 12013 r.

1mima Ż0I
. 12014 r.

\KT\1'VA TRWAŁE 22 800, l2 32 467.',l1 21 238,63 a,880/0 26,1TĄ 2'1.83% Ę,4{f, -34.5q,

viltości niemateIialne i prawne 0.00 t6 805 19 5 601.75 0,00% n.8606 7.340 0 -6.6T.

nne wartości niematerialne i prawne 0,00 r6 805 r9 5 60r,'75 0,00% r3,86% 7,340/0 -6,619

{zeczowe aktvwa tMałe 22 800. l 15 66Ż.52 r 5 6t6.88 62.8800 ll.9loo 20.4EĄ -t t.l lo -0. I 6,)

rodki trw ałe 22 800,12 1s 662.52 l5 ó3ó'88 A,8P/o r\9t:% 20.4y/o -3l,ll9 -0,t6t

uządzenia techniczne i maszyny 13 005,'72 I 868.J6 5 962 96 15.81/o 7.1 l0i, 7.8 I0 0 -31.819 -32.76ot

rne środk tNałe 9 744.40 6'794.16 9 6',13,92 27,0too 5'ótF o 12,68% -J0,619

\KTYWA OBROTOWE 13 458,59 88 8 14.23 55 07E,81 3'7.1T/o 73.23% 72-\1% 559.919 .37.989

Jalęaości kJótkoterminowę r 0 788.00 '12 4t7.9',1 50 278.'t0 Ż9'15o/a s9 "/ to/^ 65,88% 5',1]',2801 -30,579

.Iależności od pozostĄch jednostek 10 788.00 '12 4r',7.97 50 2',78 ',70 Ż9,75% 59.'1r% 65.88% 5',7r,280t -ln \70,

tytuh dostaw i ushg, o okJesie spłaty Ó 628.]2 3 439.96 49 856.94 r8.280" 2.840/o 65.iloio 48 r09 ll49.35oz

Lo l2 miesięcy 6 628.32 3 439.96 49 856,94 r8,28% 2.84/a 6533% 48,i09 1349,350t

) ne 4 159.68 68 q78.01 42t.76 t l.4T o 56,87/o 0,55% 1558,259 -99,39

II estycje krótkotermńowe 2 670.59 t6 396 26 4800,11 7,3't% 13,5y/o 6,29/o 513,969 -'10,'729

arótkoterminowe aktywa fi nansowe 670.5q l6 396.26 4800.11 7.1 70 0 1J,5200 ó'Ż9u o 513,969 -1i1)o,

) rodki pieniężne i inne aktywa pienięae 16 396.26 4 800.1 1
"t,3'7% 13.5T/o 6,29% 513'9ó9 -'10,'720/

rodk pieniężne w kasie i na rachukach 2 6'10.59 l6 i96.26 4 800.1 1 7,3'70/0 1J.5200 6,29% 5t3,960/ -'70,129

;TA{AAKTYWOW 36 258.',7r 12t 281,94 '76 3r7,44 100,00% l 00,0tlolo 100,00% -3't,079

\
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Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Polskiego Zwiqzku Badmintona

Tabela nr 2. Zmiana i struktura głównych poąvcji pasywó\'v

PASYWA

Stmna3l'12w(PLŃ StrŃtua Ęnmika

2011 r Ż0l4 r 2015 r Ż0l] r 2014 t 2015 r
lmiana 201

. 12013 r.

,mlma

015 r.

014 r

3PITAL (FI]NDUSA WLASNY -955 019.2{.r l 071 ]'l ó] I 109 b?9 55 _26j] 90ł -880,201 - t454.0i9 lŻ.540, 3.259

bpitał ( fmdusz ) podstawowy l 1o i04,6i l Ió J04'ój I l6 J04.oi t20 i6e si 909 152.44i 0.009 0.009

,ysk ( strata ) z lat ubieg\rch .998 942,51 r 071 323.8: l9t I 0J,2 -Ż1 53 049/ -881.i39 .t564119 7.259 I t.189

ĄI1 isk(strata)netto -72 381,2: -1t9 TT9.4',. -i4 880,9 .199.il' -q8.769 -45.1t9 65.489 .70.889

X )dp]sy Z Zysku netto w ciągu roku obrotowego

wlelkość uiema )
0,00 0.00 0.00 0.009 0,00q 0.009

roBowIvANIA I REZERWY NA
]OBOWIAZANIA

99t )T7 ,91 l l9ó 080'57 I t85 996,q9 213i.94y 9Ś6 209 1 554 0tq 20.6ó0, 4.849

lezerwy na mbowĘZmia 3 243.27 0.00 000 8,94' 0.009 0.009 -tm 009

)omstałe rezerwy ) 243.27 0.00 0,00 8.949 0.009 0.009 -100.009

:rÓtkoterminowę 3 243,21 0,00 0.00 8 940 0 00q 0.009 -1m.009

bbowrązmia długotemlnowe 0,00 58 390,00 26 510.00 0,009 48 149 14 7Óq -54 S6q

Vobec pozostĄch jednostek 0,00 58 390.00 26 530,00 0.009 48.149 14,161/ -54 569

redy\' i poąvczki 0,00 s8 390.00 26 530,00 0,009 48.149 14.769 54.s69

IT hbowiazalia kótkoterminowe 988 034,64 l l11 5ń5 5q l ]522lŻ05 Ż1Ż4.969 934.659 1509.769 r4.739 1.649

Vobec pomstalych jednostek 988 034,ó4 133 5ó5'59 I 152 2t2.05 21Ż4'96' 9t4,659 1509 769 14.739 l.ó49

redyty i pozyczki 36 i49,57 109 823,29 dq q'' ?ł l00 25ł g0 5i9 65 4l Żu'I39 -s4 549

b'h.ilu dostaw i Nług, o oklesie w1'magainości: r00.19 2ó 0l1.5l Ż1 845,06 2t.451/ 16.499 258l0 4óg 7 nlq

lo 12 miesięcy 100.39 26 0ll.5t 27 845'0ó 0.289 21.4i9 i6 499 25810 46,) 7.059

:!'tułu podatków, ce| ubezpiecreń i mych
wiadczerl

0)t 1r0 r') qó8 884'54 I 010 768.8r li60 54c 798.879 rJ21.1.10' 4.]ó9 4'3Ż0,

lne 2] ]ó5'4Ó 28 846.25 ó3 ó75.45 6]'89ł 23.7Et/ 8l 419 nn149

i.ozliczenia mięĘokresowe 0,00 4 124.98 1254,9Ą 0.009 3.409 9.i 75,889

nne rozliczenia międzyokresowe 0.00 1 124,98 1254,9Ą 0 009 3 409 9.il 75.889

|ługoterminowe 0.00 0,00 4 440,00 0.009 0 00q 5.820,

:rótkotelmnowe 0,00 4 124,98 2 8 t4.q4 0.009 'I 409 ]'ó9" -3t.760,

iIJMAPAS\IVOW 36 258.71 r21 281.94 16 3lT 4Ą 100.009 I 00 009 100 009 Ż34 499 -31.01t,

q\
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Opinia i rapolt z badania sprawozdania finansowego
za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Polskiego Zwiqzku Badmintona

Tabela nr 3' Zmiana i strŃtrrra głównych pozycji rachunku zysków i strat

ŁACHLNEK ZYSKoW l STRAT
(mriant porómawł)

Za okres w (PLN) Struktura Dynamka

2013 r Ż014 t 2015 r 20]łr 2014 r 2015 r
lmnna 2014 r

l0l3 r

lmiana

)0i5 r

1014 r

PRZYCTODY NEITO Z PODSTAWOWE
DZAŁALNOŚO oPEMC\]NE]

l 5ó9 801.23 l ó]4470.30 1 67ó 718,13 99.Wt 99,889 99,689 4,In 2.58y,

)rzychody z Mrmsterstwa Sportu i Turystyki t 317 t02.76 l 167 I 17.00 1 375 121,00 83.839 Rł 5ś0' 81,759 1,80 0,59/

I ]kładki brutto określone stałutem 36116,m 34 000,00 300m,00 , 100, 2.089 1,78' -5'8ó9 |t,760/,

II 'Vpłaty osób fl4lcznych i prawnych

larowzny
0.00 20 000.00 21 400.00 0,000/ tn) 1)7, 1.ffiy,

V PozoStałę plzychody statutowe Ż16582,Ę 213 353.30 250 197,13 B,7q/ Il,04q 14,51v -1.4y, T1,27/,

rcsRYDZAŁALNoSCI i 587 082,60 r ot 414,M 1 6ó9202'88 96.57/ qń ł)q 6.589 1 7401

Koszty redzacjt zado| umownych

Ministerstwem
1 )11 102.76 r 167 il7,00 I 375 r21,00 80,149 77,85y 80,09/ 3,8ff/ 0 5+/

I Kosztv admmistracyjne '269979,84 324351,U 294 081,88 16,439 18,47q 11.13v Ż0,I40/ -0 1 10/

'V\'|,IIK NA DZIAŁALNoSC
JTATL,TOWtr]

-11 281j7 -57 003,74 7 5t 5.25 23.880, 4? 5q0, -'] śs0, 2Ż9,860/ r 13,i87

]oZOSTAłE PRZYCHODY oPERACY'INE 1221,66 I 867,02 5 331,46 0,089 0, ilq n 1)0/ sL83' i85,56%

PoZ0STAŁE K0SnY 0PERAC\TNE 5 001,02 5ql,6l 1,m 0,369 0,039 0,0ffu -89,949 -99'83ł

aYsK (STRATĄ Z DnAŁALNoSC
IPERACYJNEJ (C+D-E)

łI%0,73 -55 730,33 t2845.11 30.340, 4ó.5]9 -36.8t9 153,77/ .123,050/,

PRZYCIODY F]NANso\łT' 48,57 24.93 r8.08 0,tno' 0,00q 0,000' -48.67/ .Ż7,480/

(OSZIYFINANSOWE 50 4ó9.09 u074.03 411Ą4.71 3_019 1.659 Ż'78y 26,96y -Ż5 4E/

aYsK (STRATA) Z DZIAŁALNoŚCI G+G
-ł)

-72381,25 -119719,43 -34 880,92 r00.0tr 100.00/ 100,0tr/ 65,489 -70,88%

rysK ( sTRĄTA) BRLl'lT0 (I+/-J) -72381.25 -119779.43 -34 880,92 I 00.0tr, I 00.0tP/ I 00,0t)o/ 65,480/ -70,88%

lYsK (STRĄTA) NETT0 (K-LN,0 _72 ]8].ż5 -119779.43 -34 880,92 1 00.00P/ 100,0ff/ 1m.0S/ 65,489 -70,88%
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Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Polskiego Zwiqzku Badmintona

Sy,tuację finansową oraz rentownośó Jednostki charakteryzuJą przedstawione poniżej wskźniki finan-
Sowe Za bieŻący i dwa poprzednie lata obrotowe.

Tabela nr 4. Analiza wskźnikowa

Nazwa wskaźnika Opis j.m. 2013 2014 Ż015

Suma bilansowa tvs. PLN 36,26 121,28 76,32

Wynik netto (+/-) tys. PLN -72,38 -fi9,78 -34,88

Przychody ze sprzedłĄ prąlchody nętto ze sprzedaĄ prodŃtów, towa-
rów i materiałów fvs. PLN 1 s69,80 | 634,47 r 676.72

Przychody ogółem
plzychody netto ze sprzedaĄ produktów. towa-
rów i materiałów + pozostałe przychody opera-

cyjne + przychody fimsowe
tvs. PLN 1 57r.07 r 636,36 I 68Ż,0i

Wskaznik strukfury akĘ-
wów

(aktywa trwałe / aktywa obrotowe)* l00 o/o 169,41 36,5( 38'5ć

Wskazrik struktury pasy-
wów

(kapitał własny / kapitał obcy)*100 % -96,6( -90, I -94,1

Wskaznik płynności I (akrywa oblotowe /bteżące zobowięaua) 0,01 0,08 0,05

Wskaźnik pĘnności II (akĘva obrotowe - zapasy) / bieżące zobow') 0,01 0,08 0,05

Rentowność aĘrvów
(RoA) (wpik netto / przeciętny Stan ałrywów)* 100 o/n -199,62 152,0( -35,30

Rentowność kapitałów
własnych @oE)

(wyrik netto / przeciętny stm kapitalów wła-
snych)* 100

o//lt 7,58 I 1,8( 3,19

Rentownośó przychodów (wynik netto / przychody ogółem)* l00 o/o -4,61 -7,32 -2,07

Wskaznik ogólnego
zadłuŻenia

(zobowiązmia ogółm / akłva ogółem)*l00
(bez ZFSS)

n//o 2 724.9( 982,80 t s44,s3

Szybkość obrotu zapa-
]ów

(przec. zapasy*365) / (przychody ze sprzedaiv.) ilość dni 0,0( 0,00 0,00

Szvbkośó obrotu należ-
nosct

furrec' należności i roszczenia*365) / przychody
ze sprzedrĄ ilośó dni 2,51 qlq 13,35

Szybkość obrotu należ-
ności z Ęt. dostaw i
ushlg

(przec' należności z 5ł. dostaw, robót i
usfug*3o5 l przychod; ze sprzedaĄ ilośó dni t,54 t.t2 5,80

Szvbkośó obrotu zobo-
wlazan

(przec. zobowiąaia kró&otem'*365) / przy-
chody ze sprzedalv ilość dni 229,73 236,89 248,79

J\
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Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Polskiego Zwiqzku Badmintona

Szybkośó obrotu zobo-
wiryń z Ęt. dostaw i
usług

(przec' zobowiązmia Z Ę't' dostaw' robót i
usług*3ó5) / (przychody ze sprzedazy') ilość dni 0.02 )q) 5,86

Głównym źródłem prąlchodów Jednostki była cie w wyniku finansowym odsetek od zobowiązań
dotacja przydzielona przez Ministerstwo Sportu i wobec ZUS zlat2002_Ż007.
Turystyki w wysokości I 375 l2I zł. co Stanowi
82,O| yo przychodów z działalności statutowej. Wskaźniki rentowności Są ujemne, a wskźniki
Pozostałe źróclła przychodu miały charakter statu- pĘnności finansowej ukształtowały się poniŻej
towy. ich stanów uznawanychzaoptymalne.

Jednostka za 2015 r. wykazała zysk na działalno- Wskaźnik ogólnego zadłuŻenia wynosi 1544,53 yo

ści statutowej w kwocie 7 515,25 zł. podczas gdy w miarę bezpieczny dla niezakłóco-
nej działa|ności finansowej jest wskaŹnik utrzy-

W strukturze kosŹów działalności Jednostki mujący się na poziomie nie przekraczającym 60

dominującą połłcję stanowiły toszty rea|izacji %o. Zobowiązania inne niz wobec ZUS regulowane
zadań umownych z ministerstwem Sportu i Tury- są na bieżąco.
styki, które wynosiły 1 375 121 zł, co stanowiło
82,38vo ogółukosztówdziałalności. Uzyskane podczas badania informacje oraz ana-

liza podstawowych parametrów ekonomicznych
W2015 r. Zanotowano Stratę (-34880,92zł)pod- znalazły swoje odbicie w opinii o sprawozdaniu
czas gdy w 2014 r. Strata wynosiła (-1I9 779,43 finansowym.
zł).Przyczyną wysokiej Straty w 2015 r. było uję-

V. Charakterystyka zagadnień i pozycji wymagających omówienia

Polski ZwiryekBadmintona jako organizacja,,non . odsetek od ww' zobowiązan w kwocie
profit'' finansująca swoją działalnośó z dotacji 553,6ĘszŁ.
Ministerstwa Sportu i Turystyki bieŻąco reguluje
swoje zobowiązania z wyjątkiem zaległychzobo- . KosŻów egzekucyjnych w kwocie 47,'7
wiązafi wobec ZUS-u zaIata2002 - 2007,którę na tys. zł.
dzień bilansowy składają się z:

WyŹej wymienionych zobowiązań Jednostka nie
. nalęzności głównej w kwocie 415,9 Ęs. jest w stanie spłacić, gdyŻ nie uzyska dotacji na

zł. ten cel.

ł'
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Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Polskiego Zwiqzku Badmintona

Zgodnie z art. 8, $ 1, pkt 15 ustawy z dni.a I7
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji ZUs nie może dokonaó egzekucji
administracyjnej z konta bankowego Jednostki
słuzącego do obsługi dotacji, moze natomiast
wystąpić do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upa-

dłości Polskiego Związku Badmintona.

VI. Ocena informacji opisowych

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego w
sposób wy star czĄ ący przedstawia op i s przyj ętych
zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i spo-
rządzenia sprawozdania fi nansowego w zakresie,
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru. Nie wnosimy równiez uwag do kwestii
prezentaili we wprowadzeniu do sprawozdania
finansowego przyczyn i skutków ich ewentual-
nych zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

Dodatkowe informacje i objaśirienia stanowią
inte gralną część spraw ozdania fi nansowe go. Dane
zavlarte w dodatkowych informacjach i objaśnie-

Pomimo istnienia niepewności w tym względzie
Zar ząd Po l ski e go Zw iryku B admi nto na sp or ządził
sprawozdanie finansowe za2015 r. przy założeniu
kontynuacji działalności w następnych 12 miesią-
cach po dniu bilansowym.

niach zostały przedstawione przez Jednostkę, w
istotnych aspektach, zgodnie z wymaganiami
ustawy o rachunkowości.

Kierownictwu Jednostki nie są znane zdarzeniapo
dniu bilansowym, które w sposób istotny wpłyłva-
łyby na wynik finansowy od l.0l.2015 r. do

3ll2.Ż0l5 r. lub powodujące, Że załoŻenj,e konty-
nuowania działalności przez Jednostkę nie jest
uzasadnione.

w lmlenlu

VI. Informacje o istotnych naruszeniach wplywających na sprawozdanie
finansowe

W toku badania nie stwierdzono naruszeń prawa,

mających istotny Wpływ na badane sprawozdanie
finansowe.

Warszawa./Katowice, dnia 30 listopada 2016 roku

Jadwiga Borkowska, nr ewid. 12706
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Kluczowy'bi e g Ę rewident przeprowad zaj ący badanie

Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp' k
ul. Jana Matejki 4,40-077 Katowice

(podmiot uprawiony do badania sprawozdń finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr 3975)
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