Komisja Rewizyjna
Polski Związek Jeździecki
Warszawa 14 sierpnia 2020 r.

Ocena wykonania przez Zarząd rocznego budżetu PZJ za 2019 r.
Na podstawie § 43 ust 2 Statutu PZJ, Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie
wykonanie przez Zarząd PZJ budżetu za 2019 r.
1. Przedstawione sprawozdanie finansowe PZJ w 2019 roku wskazało, że rachunek zysków i strat PZJ
wykazał zysk w wysokości 328.362,66 zł (za 2018 r. zysk = 337.644,14 zł).
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r., sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego oraz wybraną dokumentacją finansową Związku, ocenę bieżących
działań Zarządu wskazuje, że na powstały dodatni wynik finansowy istotny wpływ miały:
2. Po stronie przychodów
. Wzrost przychodów netto o 2 % w stosunku do 2018 r. w tym:
a) wzrost przychody z składek członkowskich, opłat licencyjnych zawodników i koni : + 17,8
%,
b) spadek przychodów ze sprzedaży paszportów krajowych i zagranicznych : - 5,8 %
c) wzrost przychodów z tytułu organizacji zawodów sportowych: + 9,9 %
d) wzrost przychodów z tytułu dotacji MS o 4,7% w stosunku do 2018 r. , tj. o kwotę 402,29
tys. zł
3. Po stronie kosztów –
a.
Wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników biura o 2,9 %
b.
Zmniejszenie kosztów umów cywilno-prawnych o 4,8 %
c.
Wzrost kosztów związanych ze stypendiami sportowymi z kwoty 13.8 tys.zł w 2018 r. do
73,6 tys.zł w 2019, tj. 5,3 x więcej
d.
Wzrost kosztów usług obcych o 6,1 % , gdzie istotnych wzrost koszów dotyczy m.in. wzrostu
kosztów usług trenerskich i usług weterynaryjnych.
4. Kwota zobowiązań krótkoterminowych wzrosła w stosunku do 2018 roku o 40,7 % z kwoty 409,4
tys. zł do 576,2 tys. zł. W zakresie należności krótkoterminowych poziom należności
pozostających do ściągnięcia przez związek zwiększył się w stosunku do 2018 r. o 40,7 % tj. do
kwoty 511,5 tys. zł.
5. Poziom zatrudnienia w 2019 r. wynosił przeciętnie 13 osób, w 2018 r. -14; w 2017 r. -15; w
2016 r. -13; w 2015 r. -14,9.
6. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do wykonania budżetu PZJ w 2019 r.
Za przyjęciem uchwały - 5 osób
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