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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

Wprowadzenie

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy Polski Związek Jeździecki

Siedziba

Województwo mazowieckie

Powiat M.St.Warszawa

Gmina M.St.Warszawa

Miejscowość Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj PL

Województwo mazowieckie

Powiat M.St.Warszawa

Gmina M.St.Warszawa

Nazwa ulicy Gilarska

Numer budynku 5

Numer lokalu -

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 03-589

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD 9499Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP 1180027129

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000100491

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd 2021-01-01

DataDo 2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true -
sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalnności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości true

5B. 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

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności brak

6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Dane jednostki:
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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

Wprowadzenie

6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true -
sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

false

6B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) _

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny)
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. 2. Zapasy
rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia
się wg cen nabycia. 3. Należności i zobowiązania, w
tym również z tytułu pożyczek i kredytów wycenia się
w kwocie wymagalnej zapłaty. 4. Środki pieniężne,
kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się
wg wartości nominalnej.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się na dzień bilansowy na
koncie 86 "Wynik finansowy". Polega to na
przeksięgowaniu na konto 86 wszystkich sald kont
wynikowych (tj. kont przychodów i kosztów, a w
jednostkach będących podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych także podatek
dochodowy bieżący i odroczony. Przed ustaleniem
wyniku zanim konta wynikowe zostaną zamknięte i
odpowiednio przeksięgowane, należy upewnić się, że:
zostały na nich ujęte wszystkie operacje dotyczące
danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału
oraz współmierności przychodów i związanych z nimi
kosztów, dokonano odpowiedniej wyceny aktywów i
pasywów, a także rozliczenia i ujęcia w księgach
rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych, uzgodniono
obroty i salda kont księgi głównej (syntetyka) z
zestawieniem obrotów i sald. Zapisy związane z
zamknięciem kont wynikowych dotyczących
działalności operacyjnej zależeć będą od sposobu
prowadzenia ewidencji kosztów oraz wariantu
rachunku zysków i strat przyjętego przez jednostkę.
Wyboru wariantu rachunku zysków i strat dokonuje
jednostka w przypadku, gdy prowadzi ewidencję
kosztów na kontach zespołu 4 (według rodzajów) oraz
równocześnie na kontach zespołu 5 (według miejsc
powstawania kosztów). Decyzję w tej sprawie
podejmuje kierownik jednostki i zamieszcza
odpowiedni zapis w dokumentacji opisującej przyjęte
zasady (politykę) rachunkowości. Podatek dochodowy
obciąża wynik finansowy wyłącznie podatników
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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

Wprowadzenie

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że wzór
sprawozdania z załącznika nr 1 UoR przeznaczony jest
dla jednostek innych niz banki, zakłady ubezpieczeń i
zakłady reasekuracji. Sprawozdanie finasowe
sporządzane zgodnie z zał. 1 UoR, przy zastosowaniu
art. 50 ust. 2 i ust. 3 UoR składa się z trzech części:
Bilansu Rachunku zysku i strat Informacji
uzupełniającej, na którą składa się: wprowadzenie do
sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat – informacja o przychodach i
kosztach. Rachunek zysków i strat, i druga część
sprawozdania, czyli bilans są sporządzane przez
porównanie z rokiem poprzednim. Oznacza to, że w
tabeli widać rok, za który się organizacja sprawozdaje,
oraz rok poprzedni. Drugą częścią sprawozdania
finansowego jest bilans. Bilans pokazuje, ile
organizacja ma pieniędzy, czyli jaki jest stan
majątkowy „zatrzymany w danym momencie” – w
ostatnim dniu roku obrotowego - zazwyczaj 31
grudnia. Bilans składa się z dwóch części – aktywów i
pasywów. Ich opis ma zwykle formę tabeli z kwotami
wskazanymi na koniec oraz na początek opisanego w
sprawozdaniu roku podatkowego. Kwota w
podsumowaniu tabeli aktywów (pozycja „Suma
aktywów”) i w podsumowaniu tabeli pasywów
(pozycja „Suma pasywów”) – czyli tzw. suma
bilansowa – musi być taka sama, co do grosza. Inaczej
mówiąc: aktywa i pasywa muszą się zrównoważyć.
Ostatnim elementem sprawozdania finansowego jest
informacja uzupelniająca, w której są omówione

7D. pozostałe

Organizacja posiada waluty obce. Posiadane środki w
euro i CHF wyceniane są według kursu średniego NBP
z dnia poprzedzającego dzień wyceny. Zasady
amortyzacji określa przyjęta w organizacji polityka
rachunkowości. Zasady amortyzacji zgodne z zasadami
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji nie dotyczy

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki nie dotyczy
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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

Bilans

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

Aktywa razem 3 245 935,97 3 437 698,09 0,00

A. Aktywa trwałe 1 695 603,48 1 966 197,65 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 259 756,58 431 130,76 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 235 103,55 406 477,73 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 24 653,03 24 653,03 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 435 846,90 1 535 066,89 0,00

1. Środki trwałe 1 435 846,90 1 535 066,89 0,00

A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00

B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 364 430,04 1 436 877,65 0,00

C. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4 095,17 0,00

D. środki transportu 12 685,00 16 225,00 0,00

E. inne środki trwałe 58 731,86 77 869,07 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

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

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

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

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00

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

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 550 332,49 1 471 500,44 0,00

I. Zapasy 30 292,64 31 836,36 0,00
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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

Bilans

1. Materiały 30 292,64 31 836,36 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00 0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 461 398,17 290 281,79 0,00

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 461 398,17 290 281,79 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 456 387,99 286 340,91 0,00

1. – do 12 miesięcy 456 387,99 286 340,91 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 146,98 1 124,95 0,00

C. inne 863,20 2 815,93 0,00

D. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 023 721,58 1 105 217,02 0,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 023 721,58 1 105 217,02 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 023 721,58 1 105 217,02 0,00

1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 023 721,58 1 105 217,02 0,00

2. – inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00

3. – inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 920,10 44 165,27 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 3 245 935,97 3 437 698,09 0,00

A. Kapitał (fundusz) własny 1 843 903,77 1 706 457,15 0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 518 654,84 1 518 654,84 0,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 0,00
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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

Bilans

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00

2. – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 187 802,31 -260 591,66 0,00

VI. Zysk (strata) ne o 137 446,62 448 393,97 0,00

VII. Odpisy z zysku ne o w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 402 032,20 1 731 240,94 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 150 000,00 150 000,00 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00

1. – długoterminowa 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 150 000,00 150 000,00 0,00

1. – długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 150 000,00 150 000,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

A. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

C. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

D. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

E. inne 0,00 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 811 614,30 1 071 920,94 0,00

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 811 614,30 1 071 920,94 0,00

A. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

C. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 684 335,16 808 757,74 0,00

1. – do 12 miesięcy 684 335,16 808 757,74 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00

F. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00
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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

Bilans

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 37 793,00 80 606,09 0,00

H. z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00

I. inne 89 486,14 182 557,11 0,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 440 417,90 509 320,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 440 417,90 509 320,00 0,00

1. – długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 440 417,90 509 320,00 0,00
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Polski Związek Jeździecki
03-589 Warszawa ul. Gilarska 5
NIP: 1180027129

RZiS

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

A. Przychody ne o ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9 313 182,87 7 029 869,26 0,00

J. – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

I. Przychody ne o ze sprzedaży produktów 9 313 182,87 7 029 869,26 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00

IV. Przychody ne o ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 8 973 612,67 6 640 987,86 0,00

I. Amortyzacja 300 799,61 237 821,90 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 613 759,85 840 649,68 0,00

III. Usługi obce 6 380 366,53 3 957 340,81 0,00

IV. Podatki i opłaty, w tym: 17 297,12 8 747,18 0,00

1. – podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 1 356 027,34 1 258 092,51 0,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 199 657,24 183 072,20 0,00

1. – emerytalne 0,00 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 105 704,98 154 513,55 0,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 750,03 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 339 570,20 388 881,40 0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne 145 185,28 308 028,99 0,00

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 145 185,28 308 028,99 0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 313 250,71 190 204,81 0,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 313 250,71 190 204,81 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 171 504,77 506 705,58 0,00

G. Przychody finansowe 82,72 111,16 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

V. Inne 82,72 111,16 0,00

H. Koszty finansowe 34 140,87 58 422,77 0,00

I. Odsetki, w tym: 803,27 1 038,43 0,00

J. – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
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RZiS

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

IV. Inne 33 337,60 57 384,34 0,00

I. Zysk (strata) bru o (F+G–H) 137 446,62 448 393,97 0,00

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00

L. Zysk (strata) ne o (I–J–K) 137 446,62 448 393,97 0,00
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Dodatkowe inf.

Wartość łączna
z zysków

kapitałowych
z innych źródeł

przychodów Wartość łączna
z zysków

kapitałowych
z innych źródeł

przychodów

A. Zysk (strata) bru o za dany rok 137 446,62 448 393,97

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 9 111 059,29 0,00 9 111 059,29 2 755 187,44 0,00 2 755 187,44

 C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 0,00 0,00 0,00 111,16 0,00 111,16

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 0,00 4 274 681,82 0,00 4 274 681,82

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

8 973 612,67 0,00 8 973 612,67 2 682 437,44 0,00 2 682 437,44

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 0,00 0,00 0,00 58 422,77 0,00 58 422,77

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 3 900 127,65 0,00 3 900 127,65

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 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

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

ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI
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Dodatkowe inf.

PZJ Informacja dodatkowa 2021

Załączniki

PZJ_Informacja_dodatkowa_2021.pdf
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Polskiego Związku Jeździeckiego 

rok obrotowy 

01.01.2021 -31.12.2021 

 

 

 

 

 

 



A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest: 

- Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój Jeździectwa oraz 

Parajeździectwa. 

- Krzewienie zasady „fair play” we współzawodnictwie sportowym. 

- Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich 

Członków Związku. 

- Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie jeździeckim. 

2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000100491 od 09.10.2020 r. 

3. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 sporządzone zostało przy założeniu 

możliwości dalszej kontynuacji działalności. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

5. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami. Niniejsze 

sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym. 

6. Polski Związek Jeździecki zmienił adres siedziby 01 października 2020 z ul. Karola Miarki 11 D 

01-496 Warszawa na ul. Gilarska 5 03-589 Warszawa. 

7. W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe sposób rozliczeń z FEI 

(Międzynarodową Federacją Jeździecką) był kontynuacją rozliczeń z 2019 i 2020 roku. 

8. W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe kontynuowano 

rozbudowywanie struktury planu kont, wykorzystując pełny układ kont zespołu „4” i „5”. 

9. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2021 są 

zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 

10. Polski Związek Jeździecki podlega badaniu Sprawozdania Finansowego przez Biegłego 

Rewidenta, zgodnie z przepisami obligatoryjnymi Ustawy o Sporcie. 

Do badania została powołana przez Komisję Rewizyjną, Firma KPW Audytor Sp. Z o.o. z siedzibą 

90-350 Łódź ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 25 c/410, NIP: 7272767073. Umowa została podpisana 

na okres 2 lat i obejmuje termin od 29.12.2020 do 31.03.2022. Wynagrodzenie za przeprowadzone 

badanie 1 roku opiewa na kwotę 7 872,00 PLN. 

 

I. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w 

roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości. 

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania, dopuszczonych 

ustawą o rachunkowości i przyjęto je do stosowania na okres wieloletni. 

 

II. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi 

metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 



Składnik aktywów/pasywów Sposób wyceny 

Środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 

Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu 
ulepszenia oraz aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane 
są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia albo też według 
wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne 
lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont 
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 
000 zł są umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do 
użytkowania, niezależnie od okresu ich użytkowania. Środki trwałe 
i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł 
amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych 
dokonuje się według stawek odpowiadających czasowi 
ekonomicznego zużycia w następnym miesiącu po ich przyjęciu do 
użytkowania. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na 
dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień 
bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 
oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Rzeczowe aktywa obrotowe Materiały, znajdujące się w magazynie, ewidencjonowane są według 
ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane według stopnia 
zużycia. 

Należności Należności ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień 
bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem 
odpisów aktualizacyjnych. 

Zobowiązania Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na 
dzień bilansowy wyceniane wg kwoty wymagającej zapłaty. 
Zobowiązania w walutach obcych wycenia się wg kursów NBP z 
poprzedniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień operacji. Do 
wyceny na dzień bilansowy przyjmuje się kurs średni ogłoszony 
ostatniego dnia roboczego roku. 

Rezerwy Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje
się wg wiarygodnie oszacowanej wartości na dzień bilansowy. 

Kapitały (fundusze) własne Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są 
wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz własny zostaje 
zwiększony lub zmniejszony o wynik netto roku obrotowego. 

 

III. Ustalanie wyniku finansowego netto. 

Wynik finansowy ustala się na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". Polega to na 

przeksięgowaniu na konto 86 wszystkich sald kont wynikowych (tj. kont przychodów i kosztów. 



Przed ustaleniem wyniku zanim konta wynikowe zostały zamknięte i odpowiednio przeksięgowane, 

upewniono się, że: 

zostały na nich ujęte wszystkie operacje dotyczące danego roku obrotowego zgodnie z zasadą 

memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, dokonano odpowiedniej 

wyceny aktywów i pasywów, a także rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych różnic 

inwentaryzacyjnych, uzgodniono obroty i salda kont księgi głównej (syntetyka) z zestawieniem 

obrotów i sald. 

Wynik finansowy ustalony na koncie 86 na dzień bilansowy odzwierciedla kwotę zysku (straty) netto 

wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji według wzoru zawartego w załączniku nr 1 Ustawy o 

Rachunkowości, przy zastosowaniu art. 50 ust. 2 i ust. 3 UoR. 

Wynik finansowy podlega także wykazaniu w bilansie w pasywach, w pozycji A.VI "Zysk(strata) 

netto" - według wzoru zawartego w załączniku nr 1. 

Zdarzenia po dacie bilansu a wynik finansowy: 

Kwota zysku lub straty netto wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym i na koncie 86 jest 

wynikiem ostatecznym. 

Jeżeli jednak po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, 

jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe 

lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, 

powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie finansowe, dokonując jednocześnie stosownych 

zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy. Ponadto 

jednostka ma obowiązek powiadomić o tych zdarzeniach Biegłego Rewidenta, który sprawozdanie to 

bada lub zbadał. 

 

IV. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego: 

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że wzór sprawozdania z załącznika nr 1 UoR przeznaczony jest 

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Sprawozdanie 

finansowe sporządzane zgodnie z zał. 1 UoR, przy zastosowaniu art. 50 ust. 2 i ust. 3 UoR składa się 

z trzech części: 

• Bilansu, 

• Rachunku zysków i strat, który przez Polski Związek Jeździecki sporządzany jest w 

wariancie porównawczym, 

• Wprowadzenia oraz Informacji dodatkowej. 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DODATKOWA  POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO DO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 
 SPORZĄDZONA ZGODNIE Z ART. 45 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO USTAWY  

1. Informacje i objaśnienia do bilansu. 

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych 
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Lp. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
Stan na  

01.01.2021 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2021 

1 Inne wartości niematerialne i 
prawne 

 
622 354,99 

 
4 413,24 

 
0,00 

 
    626 768,23 

2 Zaliczki WNiP 24 653,03 0,00 0,00  24 653,03 

 Razem: 647 008,02 4 413,24 0,00 651 421,26 

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym dokonywało zwiększenia wartości niematerialnych i 
prawnych: zakupiło licencję na 1 stanowisko programu Symfonia Handel o wartości 4 413,24. 

 

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

Lp. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
Stan na  

01.01.2021 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2021 

1 Inne wartości niematerialne i 
prawne 

215 877,26 
 

175 787,42 0,00 391 664,68 
 

 Razem: 215 877,26 175 787,42 0,00 391 664,68 

 

Środki trwałe  

 

Lp. Grupa środków trwałych 
Stan na  

01.01.2021 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2021 

1 Budynki i lokale 1 448 952,25 0,00 0,00 1 448 952,25 



2 Urządzenia tech. i maszyny 324 139,70 25 792,20 1 772,47 348 159,43 

3 Środki transportu 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00 

4 Inne środki trwałe 336 943,28 1 772,47 0,00 338 715,75 

Razem 2 127 735,23 27 564,67 1 772,47 2 153 527,43 

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym dokonywało zwiększenia wartości środków trwałych  
zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 25 792,20, którą w wartości 17 335,20 pokryto z dotacji 
ministerialnych. 
 

Umorzenie środków trwałych 

 

Lp. Grupa środków trwałych 
Stan na  

01.01.2021 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2021 

1 Budynki i lokale 12 074,60 72 447,61 0,00 84 522,21 

2 Urządzenia tech. i maszyny 320 044,53 28 114,90 0,00 348 159,43 

3 Środki transportu 1 475,00 3 540,00 0,00 5 015,00 

4 Inne środki trwałe 259 074,21 20 909,68 0,00 279 983,89 

Razem 592 668,34 125 012,19 0,00 717 680,53 

 

Inwestycje długoterminowe – nie występują  

1.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych. 

Brak takiej pozycji 

1.3 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także 
wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz 44b ust.10. 

Brak takiej pozycji 

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu. 

 



Nr umowy leasingu 
operacyjnego / nr 

umowy najmu 
Przedmiot umowy (opis) 

Data 
rozpoczęcia 

umowy 

Data 
zakończenia 

umowy 

Wartość 
przedmiotu z 

leasingu 

Um. użyczenia z 
12.01.2021 PKOL Samochód Toyota Corolla 2021-01-12 2024-12-31 brak danych 
Um. leasingu 
operacyjnego 
53982020 PL8743C Samochód Toyota Proace Verso Long 2.0 2020-07-20 2023-06-20 169 900,00 
Um. dzierżawy 
260/2019 Drukarka Kyocera TA 3253ci 2019-06-28 2022-06-28 brak danych 
Um. dzierżawy z 
21.06.2016 Dystrybutor wody 2016-06-21 bezterminowo brak danych 

 
1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem 
praw, jakie przyznają. 

Brak takiej pozycji. 

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku. 

 

Wyszczególnienie 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

Aktualizacja wartości 
należności 

37 793,18 55 998,80 4 439,02 89 352,96 

     

• Inne należności - z tytułu innych rozrachunków: 2 461,96. 

       • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień bilansowy: 

Tytuł Kwota 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 023 721,58 PLN 
Rachunki bankowe w PLN    952 405,40 PLN 
Rachunek bankowy w EUR 14 488,86 EUR 66  640,02 PLN 
Rachunek bankowy w CHF   1 051,20 CHF    4 676,16 PLN 

Środki pieniężne na rachunkach walutowych wyliczone zostały po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 
2021 (TAB nr 254/A/NBP/2021; EURO - 4,5994; CHF - 4,4484). 

 Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 34 920,10.  



 

1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 

Tytuł Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na koniec 
roku obrotowego 

Fundusz Statutowy 1 518 654,84 0,00 0,00 1 518 654,84 

 

1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, 
o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

Tytuł 
Stan kapitału na 

01.01.2021 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan kapitału na 
31.12.2021 

Kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał 
rezerwowy 

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

Zysk (strata) z lat 
ubiegłych 

-260 591,66 448 939,97 0,00 188 348,31 

Zysk (strata) 
netto 

448 939,97 137 446,62 448 939,97 137 446,62 

 

 
 Zyski i straty za lata obrotowe: 
 
 

Tytuł Kwota 
Wynik finansowy netto z 2021 r                                         137 446,62 

 
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
(B.IV.) 

Stan na koniec roku obrotowego 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 34 920,10

 Sage -  licencja Symfonia F-K, ŚT, Handel, KiP, e-Box, EOD  7 199,08
 T-mobile - raty miesięczne sprzętu elektronicznego  6 531,30
 Home.pl - roczny abonament na domenę  2 289,59
 PZU - ubezpieczenie majątkowe  5 977,98
 Team Viewer     935,14
 Btksystems (program antywirusowy)  1 826,52
 Leadenhall - OC Zarządu 750,00
 Toyota Leasing ubezpieczenie  3 264,00
 Licencje Office do komputerów DELL Desktop Vostro 4 szt.                                6 146,49

(ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, gwarancje, rozliczenia usług 
informatycznych i internetowych, raty za zakup wyposażenia) 



Wynik finansowy netto z 2020 r 448 393,97 
Wynik finansowy netto z 2019 r 328 362,66 
Wynik finansowy netto z 2018 r 337 644,14 
Wynik finansowy netto z 2017 r - 21 507,75 
- korekta wyniku finansowego netto z 2015 r w 2017 r. - 35 207,95 
- korekta wyniku finansowego netto z 2016 r w 2017 r. 14 843,10 
Wynik finansowy netto z 2016 r - 283 028,88 
Wynik finansowy netto z 2015 r 22 064,03 
Wynik finansowy netto z 2014 r 15 181,44 
Wynik finansowy netto z 2013 r - 597 017,70 

 

1.10 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty. 

Uzyskany w 2021 roku zysk przekazany zostaje na cele statutowe. 

1.11 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.  

Ujemne różnice przejściowe 
Stan na 

Zmniejszenia Zwiększenia 
Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 

System informatyczny Toris  150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 

 

Stowarzyszenie zmniejszyło rezerwę w 2020r na przyszłe zobowiązanie, wynikające z prowadzonej sprawy 
sądowej z firmą D&W Wolfgang Wiemann w związku z prowadzonymi rozmowami ugodowymi. 

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową,  okresie spłaty: 

Jednostka w 2021 r posiada jedynie zobowiązania krótkoterminowe z okresem spłaty do 1 roku 

Wyszczególnienie 

Okres wymagalności 

do 1 roku 
powyżej 1 roku do 

3 lat 
powyżej 3 

lat do 5 lat 
powyżej 5 lat Razem 

1. Zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– z tytułu dostaw i usług          

– inne          

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

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

– z tytułu dostaw i usług          

– inne          

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 811 614,30 0,00 0,00 0,00 811 614,30 



– kredyty i pożyczki      

– z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

        

– inne zobowiązania finansowe      

– z tytułu dostaw i usług 684 335,16    684 335,16 

– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi         

– zobowiązania wekslowe         

– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

37 793,00    37 793,00 

– z tytułu wynagrodzeń      

– inne 89 486,14    89 486,14 

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           

Razem 811 614,30 0,00 0,00 0,00 811 614,30 

 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek zagranicznych: 415 932,63, wyliczone 

zostały po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 2021 (TAB nr 254/A/NBP/2021; EURO - 4,5994; CHF 

- 4,4484). 

Stowarzyszenie dokonało zakupu dostaw niefakturowanych: 

Rozliczenie zakupu materiałów: w kwocie 68 630,00 od: 

• Apart sp. z o.o.                                   68 630,00 

Rozliczenie zakupu usług: w kwocie           36 223,26 od: 

• Poczta Polska S.A. 3 424,60 

• PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.      10 523,41 

• KPW Audytor Sp. z o.o. 7 872,00 

• Partner Sp. z o.o.                                        599,40 

• Jan Vinckier                                            9 000,00  

• PONUTAIL Weronika Filipiak              2 000,00 

• Tarant Events                                          1 414,50      

• E-ON Polska SA                                     1 294,02   

• MPWiK                                                        95,33                                       

Zobowiązania wobec budżetów: 37 793,00 stanowią: 

• Bieżące zobowiązania z tytułu podatku PIT:   1 237,00 

• Bieżące zobowiązania z tytułu podatku od nagród:                                      5 086,00 



• Bieżące zobowiązanie z tytułu VAT:  31 470,00 

      Należności wobec budżetów: 1 685,02 stanowią: 

• Bieżące zobowiązania wobec ZUS:   (nadpłata)                                         -1 685,02 

 
Zobowiązania wobec pracowników: 722,11 z tytułu nierozliczonych pozostałych rozrachunków z 
pracownikami, które zostały zapłacone w 2022 roku. 
 
Zobowiązania wobec Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymane  w wysokości  175 751,64  z tytułu Tarczy 
Antykryzysowej 1.0 COVID-19 na 31.12.2021 wynosi 80 687,25. Na podstawie decyzji rozliczenia 
subwencji z 04.06.2021 Stowarzyszenie będzie spłacało kwotę  w wysokości 107 583,03 w terminie od 
25.07.2021 r. do 25.06.2023 r. w wysokości 4 482,63 miesięcznie. Pozostała kwota w wysokości 
68 168,61 została zwolniona z obowiązku zwrotu i przeksięgowana w przychody. 
Subwencja została przyznana do zwrotu w tej wysokości na podstawie nie utrzymania etatów pracowniczych 
w wymaganej ilości, zgodnie z zawartą umową. 
 
1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczeń.  

Brak takiej pozycji. 

1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota 
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.  

 
Rozliczenie przychodów przyszłych okresów: 

Tytuł 
Stan na 

Zmniejszenia Zwiększenia 
Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 

Składki członkowskie 50 750,00 50 750,00 60 000,00 60 000,00 

Licencje zawodników 458 570,00 458 570,00 376 800,00 376 800,00 

Licencje wykupione do końca roku 2021 z terminem ważności na rok 2022. 
 
Rozliczenia kosztów: 

Tytuł 
Stan na 

Zmniejszenia Zwiększenia 
Stan na 

01.01.2021 31.12.2021 

Usługi kurierskie 0,00 0,00 3 617,90 3 617,90 

 

1.15 Składnik aktywów lub pasywów wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego 
powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań 
na część długoterminową i krótkoterminową. 

Brak takiej pozycji w bilansie. 

1.16 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 
poręczenia, także wekslowe. 



W okresie sprawozdawczym spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych. 

1.17 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości 
godziwej: 

a) istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, w przypadku, gdy dane przyjęte do ustalenia tej 
wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwa 
wykazana w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów 
finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c) tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmująca stan kapitału (funduszu) na początek i 
koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku. 

Brak takiej pozycji w bilansie. 

1.18 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w :  

a) art.62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1876, 
2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz.62) 

b) art.3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz.62) 

 

Wyszczególnienie Kwota 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art.62a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

0,00 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art.3b 
ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych 

0,00 

 

2.   Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat. 

2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów 
netto ze sprzedaży towarów i produktów. 

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych. 

Tytuł Kwota przychodów 

Odszkodowania       153,40

Nadwyżek       495,00

Rozwiązane odpisy aktualizujące należności   4 439,02

Dotacje/Subwencje                             68 168,61

Przychody lat ubiegłych       3 600,00



Pozostałe przychody      952,92

Pozostałe przychody z nierozliczonych rozrachunków      4,73

Zaokrąglenia VAT    36,75

Pozostałe przychody z rozliczenia przekazania nagród                            67 034,85

Pozostałe przychody sądowe 300,00

Razem                               145 185,28 

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych 

Tytuł Kwota kosztów 

Koszty ubiegłego roku 133 140,40

Nagrody 74 180,28

Pozostałe koszty z nierozliczonych rozrachunków 923,17

Zaokrąglenia VAT 6,86

Pula nagród PZJ 105 000,00

Razem 313 250,71

Struktura przychodów finansowych 

Tytuł Kwota przychodów 

Przychody z tytułu rozrachunków płaconych w EUR 72,721

Pozostałe przychody finansowe 10,00

Razem 82,72

Struktura kosztów finansowych 

Tytuł Kwota kosztów 

Odsetki od zaległości 803,27

Inne, w tym: 
 - różnice kursowe 
- pozostałe koszty finansowe 

33 337,60
32 175,91
1 161,69

Razem 34 140,87

 

Informacje o strukturze przychodów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 



Wyszczególnienie Wartość 2021 

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach 
olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i 
Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku  

1 300 000,00 
 

Kwota wykorzystanej dotacji 1 268 186,77 

 

Wyszczególnienie Wartość 2021 

Wspieranie szkolenie sportowego i współzawodnictwa młodzieży-
szkolenie centralne  

1 050 000,00 
 

Kwota wykorzystanej dotacji 1 045 798,66 

 

Wyszczególnienie Wartość 2021 

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku  

280 000,00 
 

Kwota wykorzystanej dotacji 279 999,98 

 

Wyszczególnienie Wartość 2021 

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 
przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 
międzynarodowym w 2021 roku  

170 000,00 
 

Kwota wykorzystanej dotacji 170 000,00 

 

Wyszczególnienie Wartość 2021 

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży-Mały 
wielki Polak-nadzieje olimpijskie  

55 000,00 
 

Kwota wykorzystanej dotacji 45 486,29 

 

Informacje o strukturze kosztów pokrytych ze środków dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 



Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach 
olimpijskich oraz przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i 
Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku 

1 268 186,77 

1. Zgrupowania i konsultacje krajowe   56 235,99  
2. Zgrupowania i konsultacje za granicą                     80 464,93 
3. Zawody krajowe                   173 256,52 
4. Zawody zagraniczne                   492 132,24 
5. Zawody mistrzowskie ME i MŚ   69 914,08 
5. Stypendia sportowe   27 600,00 
6. Zakup i obsługa sprzętu sportowego   20 400,88 
7. Badania diagnostyczne, monitoring     2 582,13 
8. Działalność gospodarcza 194 000,00 
9. Koszty pośrednie 151 600,00 
 Koszty przypisane do zwrotu przez MSiT  -31 813,23 

 

Wspieranie szkolenie sportowego i współzawodnictwa młodzieży-
szkolenie centralne w 2021 roku 

1 045 798,66 

1. Zgrupowania i konsultacje krajowe 63 416, 43 
2. Zawody krajowe 107 917,59 
3. Zawody zagraniczne 261 832,13 
4. Zawody mistrzowskie ME i MŚ 316 766,11 
5. Zakup sprzętu sportowego   46 612,00 
6. Badania diagnostyczne i monitoring        600,00 
7. Bezosobowy Fundusz Płac 137 500,00 
8. Działalność gospodarcza   48 064,50 
9. Koszty pośrednie   63 089,90 
 Koszty przypisane do zwrotu przez MSiT    -4 201,34 

 

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku 

279 999,98 

1. Zgrupowania i konsultacje krajowe 39 220,89 
2. Zawody krajowe 17 436,19 
3. Zawody zagraniczne 81 938,06 
4. Zakup sprzętu sportowego 20 129,98 
5. Badania diagnostyczne, monitoring 18 314,86 
6. Działalność gospodarcza                     78 000,00 
7. Koszty pośrednie 24 960,00 
 Koszty przypisane do zwrotu przez MSiT         -0,02 

 



 

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 
przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 
międzynarodowym w 2021 roku 

170 000,00 

1. Zgrupowania i konsultacje krajowe   11 645,80 
2. Zawody zagraniczne                       6 896,04 
3. Zawody mistrzowskie ME i MS 105 676,17 
4. Stypendia sportowe                     23 000,00 
5. Doszkalanie kadr szkoleniowych                       4 375,04 
6. Zakup i obsługa sprzętu sportowego     1 606,95 
7. Koszty pośrednie   16 800,00 
 Koszty przypisane do zwrotu przez MSiT  0,00 

 

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży-Mały 
wielki Polak-nadzieje olimpijskie 

  45 486,29 

1. Zgrupowania i konsultacje krajowe  42 175,51 
2. Koszty pośrednie    3 310,78 
 Koszty przypisane do zwrotu przez MSiT                     -9 513,71 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Amortyzacja" 

Amortyzacja 300 799,61 
1. Amortyzacja środków trwałych                      125 012,19 
2. Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych 175 787,42 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Materiały i 
energia" 

Materiały i energia 613 759,85 
1. Artykuły biurowe                        16 811,46 
2. Artykuły spożywcze  5 494,35 
3. Chemia gosp. i środki czystości  2 931,62 
4. Przepisy, biuletyny, książki, pozostałe druki i broszury 102,62 
5. Znaczki, medale, flots, dyplomy i inne nagrody rzeczowe 47 233,37 
6. Paszporty IGEQ   2 431,51 
7. Identyfikatory, plakietki, tablice informacyjne   5 654,31 
8. Wyposażenie biura PZJ   3 109,90 
9. Programy komputerowe, akcesoria 18 091,43 
10. Wyposażenie samochodu      139,03 
11. Paliwo do samochodu 12 780,93 
12. Koszt odznak jeździeckich PZJ 93 604,24 
13. Koszt odznak „Jeżdżę konno”.                           2 029,50 
14. Zdjęcia, grafiki itp.  400,00 
15. Pozostałe materiały 4 342,72 
16. Pasza, ściółka, siano 8 353,38 



17. Sprzęt jeździecki i ubiory 317 150,96 
18. Suplementy diety, odżywki dla koni, maści dla koni        239,00 
19. Przeszkody jeździeckie 30 996,00 

20. Energia elektryczna 16 514,06 

21. Gaz ziemny 24 062,33 

22. Woda i ścieki   1 287,13 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Usługi obce” 

Usługi obce  6 380 366,53 
1. Opłaty pocztowe, usługi kurierskie 42 930,15 
2. Koszty usług księgowych 27 879,20 
3. Opłaty telekomunikacyjne (Internet, telefon) 35 380,57 
5. Koszty usług informatycznych                       474 569,36 

6. Dzierżawy maszyn i urządzeń   4 688,76 

7. Usługi poligraficzne, introligatorskie i grawerskie   1 477,24 

8. Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych 12 023,78 

9. Naprawa i konserwacja samochodu      198,00 

10. Media - biuro PZJ   1 800,00 

11. Usługi sprzątania, czyszczenia 19 099,21 

12. Koszt obsługi prawnej 46 986,00 

13. Koszty tłumaczenia i przygotowania przepisów i regulaminów   9 519,47 

14. Koszty badań zawodników      350,00 

15. Abonamenty i licencje 14 431,74 

16. Usługi remontowe i naprawy 17 982,00 

17 Usługi promocyjne i marketingowe   6 500,00 

18. Opłaty do FEI w tym,                    1 545 915,59 

1. Licencje FEI zawodników 27 686,93 

2. Licencje FEI koni 81 902,67 

3. Zmiana nazwy konia w paszporcie FEI 10 276,06 

4. Inne (refaktury) 24 942,41 

5. Paszporty FEI                      350 242,62 

6. Wpis do kalendarza, opłaty organizacyjne FEI                   1 050 013,32 

7. Pozostałe bez refaktury     851,58 

19. Koszt utrzymania domen internetowych 71 144,20 

20. Dopłaty do WZJ w tym: 57 600,00 

1. Dopłaty do etatów WZJ 57 600,00 

21. Ubezpieczenia                      197 645,23 

22. Nagrody w tym:                      179 773,25 



1. Nagrody dla zawodników                      179 773,25 

23. Dofinansowanie organizacji imprez jeździeckich 50 000,00 

24. Zakwaterowanie i wyżywienie PZJ 72 589,42 

24. Pozostałe usługi w tym związane ze sportem 32 289,55 

25. Koszty dojazdu, bilety lot, PKP.                       528 594,59 

26. Najem obiektów sportowych 11 126,00 

27. Usługi trenerskie                       434 825,17 

28. Kadra wspomagająca psycholog, fizjoterapeuta itp.   7 800,96 

29. Usługi weterynaryjne                       409 152,58 

30. Koszty związane z zawodami utylizacja obornika, elektryczność, 
opł. przeciwpożarowe 

  3 015,66 

31. Wynajem boksów i powierzchni stajennych                       109 525,41 

32. Zakwaterowanie i wyżywienie Sport                       575 346,07 

33. Wpisowe, startowe, opł org. MCP                       768 247,27 

34. Usługi transportowe                       427 790,20 

35. Usługi związane ze sportem 89 937,17 

36. Organizacja spotkań PZJ 34 113,90 

37. Reklama PZJ, Social Media   6 765,00 

37. Leasing operacyjny - najem samochodu 29 044,56 

38. Badania SARS-CoV-2 22 309,27 

 
Stowarzyszenie w roku 2020 podpisało umowę na leasing operacyjny pojazdu dostawczego z firmą Toyota 
Leasing. Umowa została podpisana na okres od 10.07.2020 do 20.06.2023. Raty miesięczne opiewają na 
kwotę 2 420,38. 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Podatki i opłaty” 

Podatki i opłaty                        17 297,12 
1. Opłaty bankowe 5 366,12 
2. Pozostałe podatki i opłaty 9 144,00 
3. Opłaty sądowe i notarialne                          2 787,00 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Wynagrodzenia” 

Wynagrodzenia  1 356 027,34 
1. Wynagrodzenia pracowników etatowych brutto  850 283,08 
2. Wynagrodzenia - umowy cywilno - prawne brutto  372 008,71 
3. Stypendia sportowe   2 300,00 
4. Wynagrodzenia chorobowe pracowników etatowych  5 922,03 
5. Godziny nadliczbowe  5 606,91 
6. Wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalenty                         49 773,20 
7. Premie 70 133,41 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Ubezpieczenia 
społeczne” 

Ubezpieczenia społeczne 199 657,24 



1. Składki ZUS pracodawca, fundusze pracy oraz gwarant. świadczeń 
pracowniczych dot. pracowników etatowych 

183 128,56 

2. Składki ZUS pracodawca, fundusze pracy oraz gwarant. świadczeń 
pracowniczych dot. wynagrodzeń z umów cywilno - prawnych 

12 947,27 

3. Koszty BHP/PPOŻ ponoszone na rzecz pracowników    291,51 
4. Szkolenia pracowników                          1 041,77 
5. Usługi medyczne, medycyna pracy 1 840,66 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Pozostałe koszty” 

Pozostałe koszty  105 704,98 
1. Delegacje krajowe, taksówki      905,63 
2. Delegacje międzynarodowe   7 202,66 
3. Zwrot kosztów dojazdu 52 180,14 
4. Opłaty do organizacji międzynarodowych FEI, EEF 44 266,55 
5. Obowiązkowe składki do PKOLu  1 000,00 
6. Reprezentacja     150,00 
7. Pozostałe koszty          0,00 

2.2 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 
w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

Spółka nie sporządzała rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków 
trwałych. 

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

Aktualizacja wartości 
materiałów 

57 623,21 0,00 0,00 57 623,21 

 

2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie wystąpiła.  



2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a 
wynikiem finansowym (zyskiem/stratą brutto). 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł. 
1 Zysk bilansowy brutto 137 446,62 

2 Przychody bilansowe  ogółem na podstawie rachunku zysków i strat 9 458 450,87 

2.1 Zwiększenie przychodów o: 0,00 

 
2.2 Zmniejszenie przychodów (dochody zwolnione) o: 

- Składki członkowskie art.17 ust.1pkt.40 
- Dochody przeznaczone na cele statutowe art.17 ust.1pkt.4 
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub jedn. samorządu terytorialnego  
-Dane o dochodach wolnych od podatku przeznaczonych, a niewydatkowanych na cele 
statutowe (saldo kont bankowych) 
 

9 111 059,29 

182 050,00 
5 095 816,01 
2 809 471,70 

1 023 721,58 

3 Przychody ogółem podlegające opodatkowaniu 347 391,58 

4 Koszty bilansowe ogółem na podstawie rachunku zysków i strat 9 321 004,25 

4.1 Zmniejszenie kosztów o koszty statutowe: 
 

8 973 612,67 

4.2 Zwiększenie kosztów o: 

 

0,00 

5 Koszty ogółem po korektach – stanowiące podatkowo koszty uzyskania przychodu 347 391,58  

6 Dochód/Strata (-)podatkowa 0,00 

7 Strata podatkowa z lat ubiegłych do odliczenia w 2020 r.  

8 Podstawa opodatkowania 0,00 

9 Podatek za rok obrotowy 19%  

10 Zysk/Strata  bilansowa netto 137 446,62 

 

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. 

Pozycja ta w jednostce nie wystąpiła. 

2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym. 

Pozycja ta w jednostce nie wystąpiła. 

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe. 

 

  

Wyszczególnienie 

Nakłady 
poniesione w roku 

obrotowym 

Nakłady 
planowane na rok 

następny 



1. Wartości niematerialne i prawne 4 413,24 0,00 

2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania  25 792,20 20 000,00 

3. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte 
do użytkowania  

0,00 0,00 

 Razem: 0,00 0,00 

 

2.10 Informacje o poszczególnych pozycjach przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości 
lub które wystąpiły incydentalnie. 

Pozycja w bilansie nie występuje. 

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy 
przyjęte do ich wyceny. 

Do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych stosuje się kurs średni 
NBP obowiązujący na dzień jego sporządzenia. 

Tab. nr 254/A/NBP/2021; EURO - 4,5994; CHF - 4,4484 
 

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku 
przepływów pieniężnych 

Spółka nie jest zobligowana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 

5. Informacje o: 

5.1 charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy jednostki; 

Nie dotyczy 

5.2 istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane 

oraz 

a/ osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki 

lub jednostki z nią powiązanej, lub 

b/ osobę, która jest współmałżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, 

krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą 

związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu 

zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 



c/ jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera 

lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a 

i b, lub 

d/ jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do 

pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki 

wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące 

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, 

gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

Nie dotyczy 

5.3 przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe: 

Wyszczególnienie Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Koniec poprzedniego roku 
obrotowego 

Koniec bieżącego roku obrotowego 

Sekretarz Generalny  1  1 

Specjalista ds. Księgowości 
i Dotacji 

1  1  

Dyrektor Sportowy  1  1 

Główna Księgowa 1  1  

Specjalista 4  4 1 

Młodszy Specjalista 2  1  

Referent / Sekretarka   1 
 

Radca Prawny  1  1 

 

5.4 wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 

handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy. 

Informacja o strukturze kosztów wchodzących w skład pozycji Rachunku Zysków i Strat p.t. „Koszty Zarządu 
PZJ” 

Koszty Zarządu PZJ                                   205 429,36 
1. Wynagrodzenia Zarządu z tytułu Reprezentacji PZJ                                   139 839,00 
2. Koszty dojazdu, noclegu z tytułu Reprezentacji PZJ  57 251,22 
3. Pozostałe koszty administracyjne Zarządu PZJ 8 339,14 

 
Informacja o składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku obrotowym: 
Skład Zarządu do 21.09.2021 : 
Prezes Zarządu                                 Jan Sołtysiak 
Wiceprezes ds. organizacyjnych      Iwona Maciejak 



Wiceprezes ds. szkolenia         Marta Polaczek – Bigaj (rezygnacja 02.09.2021) 
Członkowie:                                     Bogdan Kuchejda ds. Sportu 
                                                         Oskar Szrajer ds. Sportu Młodzieżowego (rezygnacja 13.07.2021) 
                                                         Julita Kasztelnik (wybór 19.08.2021-uzupełnienie składu) 
 

 
Do końca roku obrotowego funkcję nadzorczą na Polskim Związkiem Jeździeckim pełniła Komisja 
Rewizyjna. 

Skład Komisji Rewizyjnej do 21.09.2021 
Przewodniczący                   Sławomir Dudek 
Sekretarz                               Jacek Wolski 
Członkowie                                    Beata Szuber 
                                                       Marcin Jońca  
                                                       Witold Brodewicz 
 
Dnia 21 września 2021r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego 
Związku Jeździeckiego  w Boszkowie. 
 
Skład Zarządu od 21.09.2021 : 
Prezes Zarządu                                              Oskar Szrajer 
Wiceprezes Zarządu                                      Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz 
Wiceprezes Zarządu                                      Marcin Kamiński 
Członek Zarządu ds. sportu powszechnego  Patrycja Kaczorowska 
Członek Zarządu ds. sportu wyczynowego   Hubert Kierznowski 

 
Skład Komisji Rewizyjnej od 21.09.2021 
Przewodniczący                     Henryk Święcicki     
Zastępca Przewodniczącego            Michał Pilkiewicz 
Sekretarz                                  Małgorzata Brodziak 
Członkowie                                      Włodzimierz Uchwat 
                                                          Bogdan Zgórski 
 

5.5 kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących 

jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich 

kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 

tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z 

tych organów; 

Nie dotyczy 

5.6 wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 uor badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe oraz roczne 
sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność. Wynagrodzenie  biegłego rewidenta 
7 872,00 zł 

6. Informacje o: 



6.1 przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w 

roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; 

Nie dotyczy 

6.2 istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 

finansowy jednostki; 

Brak istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, które miałyby wpływy na sytuację majątkową, finansową 

oraz wynik finansowy jednostki. 

6.3 przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w 

tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i 

wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego 

oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 

Nie dotyczy 

6.4 informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

W roku 2021 zmieniono sposób prezentacji przychodów od jednostek powiązanych, Wojewódzkie 

Związki Jeździeckie nie spełniają definicji jednostek powiązanych i przychody od tych jednostek nie 

są wyszczególnione jako przychody od jednostek powiązanych. 

Pozostałe przyjęte w spółce  zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 

kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 

aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala 

się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich 

wynikające były porównywalne. 

7. Informacje o: 

7.1 Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b) procentowym udziale, 

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych 

składników aktywów trwałych, 

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 



f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia; 

Nie dotyczy 

7.2 Transakcjach z jednostkami powiązanymi; 

Nie dotyczy 

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 

20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także 

informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego 

i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy; 

Nie dotyczy 

7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 

zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym 

szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek 

powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, 

– wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, 

– wartość aktywów, 

– przeciętne roczne zatrudnienie, 

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez 

jednostki powiązane; 

 

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego  na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości. 

 

 

7.5 Informacje o: 

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz 

miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 



b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym 

szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w 

którym sprawozdanie to jest dostępne; 

Nie dotyczy 

7.6 nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej 

z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową. 

Nie dotyczy 

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu 
którego nastąpiło połączenie: 

8.1 jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 

połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji; 

Nie dotyczy 

8.2 jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z 

rejestru, 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres 

od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. 

Nie dotyczy 

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania 
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność 
występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź 
planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. 

Nie występują 

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki. 



Agresja Rosji na Ukrainę nastąpiła 24 lutego 2022 r. i rozpoczęła wojnę, której zasięgu, skutków ani 
terminu zakończenia dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć. Obserwujemy dużą dynamikę zmian 
zarówno w działaniach wojennych, jak również w sankcjach nakładanych na Rosję i Białoruś.  
Ryzyko związane z dalszym przebiegiem konfliktu w Ukrainie nie powinno mieć znaczących skutków 
pod kątem wpływu na przewidywaną przyszłą sytuację finansową, majątkową i płynność jednostki 
oraz jej przewidywany rozwój, w tym także realizację celów i działań statutowych oraz działalność 
operacyjną. Zarząd PZJ na bieżąco monitoruje możliwy wpływ tego konfliktu na działalność jednostki.  
 
Zarząd PZJ podjął uchwałę nr U/3428/03/E/2022 z dnia 01.03.2022 r. : 
 

Zarząd zdecydowanie potępia inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę i wsparcie dla tych bezprawnych działań ze strony 
Białorusi. W związku z aktualną sytuacją Zarząd zdecydował o niedopuszczaniu zawodników Federacji Sportów 
Jeździeckich Rosji i Federacji Jeździeckiej Białorusi do udziału w zawodach jeździeckich organizowanych w Polsce oraz 
wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z pełnienia funkcji osób oficjalnych podczas zawodów jeździeckich. 

 
 
 
 
Data i miejsce sporządzenia sprawozdania 12.04.2022r Warszawa 
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Agnieszka Nowakowska 
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