
POLSKI ZWI4ZEK SZACHOWY 

AL. JEROZOLIMSKIE 49 
00-697 WARSZAWA 

Sprawozdanie finansowe za okres 
0L01.2013-31.12.2013 



OSWIADCZENIE 

Stosownie do artykutu 52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku oraz 
Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 
szczegolnych zasad rachunkowosci dia niektorych jednostek nieb^d^cych spotkami 
handlowymi, nie prowadz^cymi dzialalnosci gospodarczej z pozniejszymi zmianami, 
Zarz^d Polskiego Zwiqzku Szachowego przedstawia'sprawozdanie finansowe na dzieri 
31.12.2013 roku. na ktore skiada si?: 

Bilans sporz^dzony na dzicn 31.12.2013 r. 
Rachunek zyskow i strat za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
Infomiacja dodatkowa 

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami 
ustawy 0 rachunkowosci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj? majqtkow^ i 
finansowq oraz wynik finansowy. 

Podpisy cztenkow Zarz^du 

Tomasz Delega - Prezes Zarzqdu ..sj3iv^;:^.\ 

Malgorzata Wojciechowska - Wiceprezes ds. promocji i organizacji {l^.'-^Xi.'^.i^f!*'^^' 

Adam Dzwonkowski - Wiceprezes ds. mi^dzynarodowych i kornunikacji •^ff:..J^<'trf 

Bogdan Jeiak - Skarbnik 

Wlodzimierz Schmidt - Wiceprezes ds. sportowych 

Andrzej Modzelan - Wiceprezes ds. mJodziezowych 

Andrzej Matusiak -Wiceprezes d/s sportu powszechnego 

Aleksander Sokolski - Przewodnicz^cy Komisji Techniczncj 

Anna Mrozinska - Cztonek Zarz^du 

Jan Kusina - Czlonek Zarz^du 

Krzysztof Gora - Cztonek Zarz^du 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Omowienie stosowanych metod wyceny: 
Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktyw6w I pasywow, przychodow i 
kosztow w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 
• wszystkie grupy aktywow wycenione wg cen zakupu 
• Srodki trwale o wartosci przekraczajqcej 3 500,00 zl. amortyzuje si? jednorazowo zgodnie z art. 22k 
ust. 7 u,stawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob lizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. po/. 361 ze zm.) i odpowiednio art. I6k ust. 7 ustawy z dnia 15 lulego 1992 r. o 
podatku dochodowym od o.sob prawnych (Dz. IJ. z 2011 r. nr 74. poz. 397 ze zm.l 
• srodki trwale o wartosci nie przekiaczaj^cej 3 500,00 zl. amortyzuje si? przy zastosowaniu zasady 
100% odpisu wartosci w momencie zakupu 
• przy amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych przyjmuje si? okresy wg rozporz.^dzenia 
Ministra Finan.s6w 

Sprawozdanie finansowe Polskiego Zwiqzku Szachowego z siedzibq w Warszawie Al. Jerozolimskic 
49 zostalo sporz^dzone zgodnie z Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci. 

Przedraiotem dzialalnosci Polskiego Zwiqzku Szachowego jest: 
Pozoslala dzialalnosc zwi^zana ze sportem , ,̂ 

Klasyfikacja dzialalnoki wedlug PKD przedstawia si? nastfpuj^co: 
D/.ialalnosc pod.stawowa; 

Pozostala dzialalnoSi zwi^zana ze sportem uj?te wg PKD w dziale 9319Z, 
Polski Zwi^ek Szachowy posiada wpis do Krajowego Rejestru S^owego w Rejestrze 
Stowarzyszeh pod numerem KRS 0000143874 

W 2012 roku Polski Zwiqzek Szachowy uzyskal status Organizacji Pozytku Publicznego 

2. Zmiany metod ksi^owoici w roku obrotowym: 
W roku obrotowym 2013 nie nast^pily zmiany metod ksi?gowofci, ewidencja ksi?gowa prowadzona 
jest w programic ksi?gowym firmy Leftlland 1"K w wersji 3.1.01 

3. Zmiany w sposobie sporz^dzania sprawozdania fmansowego: 
W roku 2013 nie zmieniono sposobu sporz^dzania sprawozdania 
Sprawozdanie finansowe zostalo sporz^dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez 
Zwi^zek w daj^cej si? przewidziec przyszloSci, obejmuj^ej okres nie krotszy niz jeden rok od dnia 
bilansowego, w nie zmnicjszonym istotnie zakresie. Nie istniejq rownieZ okolicznosci wskazujqce na 
zagrozenie kontynuowania dzialalnoSci. 

4. Por6wnywalnoi5£ danych 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2013 oraz porownywalne 
dane finansowe za rok obrotowy 2012. 

5. Informacje o znacz^cych zdarzeniach, jakie nast^pily po dniu bilansowym, a nie 
uwzgl?dniono w bilansie i rachunku zysk6w i strat - nie wyst^pily 
6. Znaczqce zdarzenia lat ubieglych uj?te w bilansie roku obrotowego: nie wyst^pily 
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II. Dodatkowe informacje 1 objasnienia. 
1. Zmiany wartoSci grup rodzajowych srodkdw trwalych, wartoki niematerialnych i prawnych 

R7.ec7.0we aktywa trwale-srodki trwale 

Nazwa grupy 
sktadnikow maj^tku 
tnvatcgo 

Stan na 
pocz^tck roku 
obrotowego Zwiv'kszenia Zmniejszenia 

Slan na konicc 
roku 
obrotowego 

1. gninly (w tym 
prawo uzytkowania 
grunlu) 

2. budynki, lokalc i 
obiekly inzynicrii 
lijdowcj i wodnej 

3. urz^dzcnia 
technicznc i maszyny 
4. srodki Iran sportu 
5. inne srodki tfwatc 102 339,56 8 330,95 71 885,36 38 785,15 

Razem 102 339,56 8 330,95 71 885.36 38 785,15 

Umorzenie srodkow trwalych 

Nazwa gnipy 
skladnikow maj^tku 
trwalego 

Stan na 
poczijlek roku 
obrotowego Zwi(;kszcnia Zmniejszenia 

Stan na konicc 
roku 
obrotowego 

1. grunty (w lym 
prawo uzytkowania 
gruntu) 

2. budynki, lokalc i 
obiekly inzynicrii 
l^dowej i wodnej 

3. urzqdzcnia 
technicznc i maszyny 
4. srodki transporlu 
5. innc srodki trwale 102 339,56 8 330,95 71 885.36 38 785,15 

Razem 102 3.39,56 8 330,95 71 885,36 38 785,15 

2. Wartosc gruntfiw u^ytkowanych wieczyScle - nie wyst(;puji} 

3. Wartosc nie amorty/.owanych (umarzanych) srodkow trwalych uzywanych przez jednostk? 
na podstawie umowy najmu, dzierzawy i innych um6w w tym leasingu operacyjnego - nie 
wyst?puji). 

4. Zobowlqzania wobec budzetu panstwa lub gminy z tytulu uzyskania prawa wlasnosci 
budynkow i budowli - nie wyst^puj^ 

5. Stan I zmiany w kapitalach (funduszach) zapasowych i rezerwowych - nie wyst^puj^ 
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6. Fundusze wlasne - fundusz statutowy na pocz^tek roku wynosil 174.585,26 PLN i skladal si? z; 
- funduszu statutowego- 172.967,71 zl, 
- nierozliczonego wyniku fmansowego i lat ubieglych - (-) 76.307.68 zl. 
- korekty b}?d6w z lat ubieglych - (-) 2.074,30 zl. 
- zysku roku 2012 - 79.999.53 zl. 

Na koniec roku 2013 wynosil 398.623,49 PLN i skladal si? z: 
- funduszu statutowego - 176.659,56 zl, ktory 7 kwoty 172.967,7} zl Uchwal^ Walnego Zgromadzenia 

7 dnia 16.06.2013 r. zostal zwi^kszony o kwot? 3.691,85 zl staiiowl^c^ roZnic? pomi?dzy zyskiem roku 
2012 po pokryciu straty z roku 2011 w kwocie 76.307,68 zl, 

- zysku z roku 2013 - 224.038,23 zl 
- korekty b}?d6w z lat ubieglych - (-) 2.074.30 zl. 

i^nidia zwifkszenia i wykorzystanie funduszu statutowego 
Fundusze 

Wyszczegolnienie Statutowy zapasowy 
z aktualizacji 
wyceny rezerwowy 

fundusze 
razem 

1. Stan na pocz^tek 
roku obrotowego 172 967,71 172 967,71 

a. zwi?kszenia 3 691,85 3 691.85 

z zysku 
z przeksi?gowania 
b. zmniejszenia - 2 074,30 - 2 074,30 

pokrycie .straty 
przeksi?gowania 
strata z lat poprzednich 

zysk roku bieZqcego 224 038,23 224 038.23 

Stan na konicc okresu 
obrotowego 398 623,49 398 623,49 

7. Podziat zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy - uzyskany zysk netto w wysokoSci 
224.038,23 zl przeznaczony zostanie na zwi?kszenie funduszu statutowego po podj?ciu uchwaly 
przez Walne Zgromadzenie Delegatow w 2014 roku. 

8. Informacje o stanie rezerw - nie utworzono rezerw na koniec 2013 r. 
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9. Podzial zobowiqzan wg okresu splaty. 

Zobowiqzania Okres splaty 

wobec do 1 roku od 1 roku do 
3 lat od 3 do 5 lat ponad 5 lal 

Razem 

BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ 
1. Jednostek 
powii)zanych 
a. z tytulu 
dostaw i usiug 
b. innc 
2. Pozostalych 
jednostek 
a. krodytu i 
pozyczki 
b. L tylulu 
eniisji 
dkiznych 
papierow 
wartosciowych 
c. inne 
zobowiqzania 
finansowe 
d. zaliczki 
otrzymane na 
doslawy 
e. 
zobowii)zania 
wckslowe 
f. z tytulu 
podatkow. cel. 
uhczpieczen i 
innych 
swiadczeri 

27 833.73 117 170,47 27 833.73 117 170,47 

g. zlululu 
wynagrodzeii 23 889,60 5 575,00 23 889,60 5 575,00 

h. inne 208 891.63 1.50 275,56 208 891,63 150 275,56 
Razem 260 614,96 273 021,03 260 614,96 273 021,03 

10. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe oraz rozliczenia mi^dzyokresowe 
przychodow, 
Przychody przyszlych okresow (rozliczenia mi^dzyokresowe przyehoddw) na kwot? 50.310,00 zl to 
kwoty wplacone zgodnie z umow^ przez sponsora Comarch SA, a przcznaczona do wykorzystania w 
2014 roku. optaty s?dziowskie i sktadki klubow wplacone w grudniu 2013 roku na rok 2014. 

Koszty przyszlych okresow na kwot? 12.462,40 zl jest to: 11.778,05 zt skladka do FIDE za 2014 rok. 
ktor^ obci^ono Zwi^ek w rachunku za okres od 1.07 do 31.12.2013 r.. a obcisjza ona koszty roku 
2014. 68435 zl splata zakupionych telefonow komorkowych. 

11. Zobowiqzania zabezpleczone na maj^tku jednostkl - nie wyst^puj^. 

12. Zobowlqzania warunkowc - brak zobowi^zan warunkowych 

III. Struktura przychodow wg rodzajow dzialalnosci: 

1. Przychody z dzialalnosci statutowcj obcjmuj^ otrzymane srodki pieni?zne i inne aktywa finansowe 
ze zrodet okreslonych przepisami prawa lub statutem, wyngsz^ ogolem - 5.682.166,82 zl. w tym: 

- skladki czlonkowskie -111.555,00 zl, 
- dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki- 1.464.242,04 zl, 
- dotacja Urz?du Marszalkowskiego W Warszawie - 35.000,00 zl, 
- dotacja Miasta Stolecznego Warszawa - 243.902,44 zl. 
- przychody zgodnie z komunikatem organizaeyjno-finansowym: 
- Projekty 

- Wqjtaszek Comarch Team : .f. >v . s,.; 
- Wakacje z szachami 
- Projekt AD System 
- Druzynowc Mistrzostwa Europy 
- v/ lym ze srodkow MSiT 
- w lym ze srodkow Miasta Si. Warszawy 
- w tym ze srodkow MSiT > : > 
- w tym ze srodkow MSiT ^ 
- Szachisci graji) dIa Polonii 

- DruZynowc Mistrzostwa Polski - Ekstraliga . . 
- Szachy w szkole 
- Druzynowe Mistrzostwa Szkol (M.Borowski) 
- Mistrzostwa Polski Scniorow 
- Czasopismo szachowe MAT 
- wplaty czesnego na Akademi? 
- sprzcdaz licencji programu Chess Arbiter 
- wplaty zawodnikow dodatkowych 

Razem: 

Pozostate przychody finansowe -10.211,27 zl. 
Pozostale przychody operacyjne - 8.614,09 zl 

Ogolem przychody - 5. 700.992,18 zl 

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne -brak nicplanowanych odpisow amortyzacyjnych. 

3. Odpisy aktualizacyjne - nie wyst^pily. 

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej dzialalnosci - nie wyst^pila w/w 
dziatalnosc. 

5. Roznice pomifdzy podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikicm finansowym 
brutto - nie wystiipity. 

461.955,47 

100,000,00 
90.,595.20 
85.000,00 

2.986.075,72 
149 500.00 
24i 902.44 
3.y 000.00 
S2 300.00 

5.466,00 
36.930,00 
100.853.91 
15.000,00 

116.810,00 
40.352,73 
10.930,00 
15.824,56 

272. 376,19 
3.365.511,87 
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IV. Koszty realizacji zadan statutowych wyniosly w 2013 r. - 5.445.508,24 zl. pochodzq z 
nast^pujqcych zrodel i ksztaltuji( si? n3st?puji{Co: 

Koszty realizacji zadan zleconych: 
Na koszty te sktadaj^ si? wydatki szczegolowo okreslone w preliminarzacli zatwierdzonych uniowami 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urz?dem Marszatkowskim i Miastem Stolecznym Warszawa: 

- Departament Sportu Kwalitlkowanego i Mlodziezowcgo 880 000,00 
- Departament Sportu Kwalitlkowanego i Mtodziezowcgo 

Mtodziezowa Akademia Szachowa 440 000,00 
- Departament Sportu Kwalitlkowanego i Mlodziezowcgo , 

Departament Sportu Powszechnego - Wakacje z szachami 28 050,00 
Departament Sportu Powszechnego - Polonia gra w PoLsce 8 000,00 
Departament Sportu Powszechnego - Kongrcs ECU 5 000,00 
Departament Sportu Powszechnego - Tumiej im. Najdorfa 10 000,00 
Departament Sportu Powszechnego - Promocja sportu przy DME 82 .300,00 
Departament Sportu Powszechnego -Kongrcs FIDE 892,04 
Departament Sportu Powszechnego -Tumiej im. Gawlikowskicgo 10 000,00 
Razem MSiT: 1 464 242,04 

Dotacja Urz?du Marszalkowskiego w Warszawie 35 000,00 
Dotacja Miasta Stolecznego War.szawy 243 902,44 

Razem dotacje: 1743 144,48 
Koszty realizacji pozostalych zadan .stamtowych 

- dzialalnosc Komisji 20 234,03 
-oplatyFIDB 87 977,99 

- w lym srodki MSiT 10 000.00 
- skladka PKOL 1 000,00 
- dotmansowanie Mistrzostw Polski z oplat organizacyjnych 114 730,00 
- rozliczenie oplat rankingowych i skiadek klubow z WZSzach 114 696,01 
- koszty dzialalnosci OPP 1110,15 

- dotmansowanie udziatu zawodnikow w ME, MEJ, MSJ 12 649.93 
Razem: 342 398,11 
Projekty 
- Wojtaszck Comarch Team 57 510,95 
- w tym ze srodkow MSiT " . 17 380.00 

- Wakacje z szachami 140 257,30 
- w tym ze srodkow MSiT 28 050.00 

- Projekt AD System 85 816,41 
- w tym ze .midkow MSiT 44 360.00 

- Druzynowe Mistrzostwa Europy 2 737 864,24 
- vv tym ze srodkow MSiT DSP i DSW 231 800.00 
- w tym ze srodh'm Miasta St.Warszawy. Urz. Marszalkowskiego 278 902.44 
- Szachisci graj!) dIa Polonii 813,54 

- Druzynowe Mistrzostwa Polski - Ekstraliga 61 698,08 
- Szachy w szkole 124 165,64 
- w lym ze srodkow MSiT 6 420.60 

• ./ 
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- Druzynowe Mistrzostwa Szkol (M.Borowski) 13 748,24 
- Mistrzostwa Polski Seniorow 120 163,-33 
- Czasopismo szachowe MAT 57 306,27 
- koszty pokryte z wplat czesnego na Akademi? 688,75 
- koszty zakupu i obstugi programu Chess Arbiter 55 615,62 
- pozostate koszty 8 326,92 
- koszty pokryte z wplat zawodnikow dodatkowych 272 376,19 

Razem: 2 889 152,09 

Koszty administracyjne: 
Na koszty administracyjne skladaj^ si?: 

- czynsz za lokal i oplaty za cncrgi? ' 66 629,95 
- w tym koszty poirednie MSiT 41500.00 
- delegacje sluzbowc 6 610,50 
- w tym koszty posrednie MSiT 500.00 
- materialy biurowe. artykuly spoiywcze, Srodki czystosci i inne 20 0.32,18 
- w tym koszty posrednie MSIT 2 300.00 
- przedmioty nietrwale 1 257,30 
- naprawy i remonty . 654,04 
- ubezpieczenie lokalu 2 065,00 
- wynajem hotelu dla trencrow ' , ' , i > , 4 488,70 
- oplaty pocztowe 9 325,42 
- IV lym koszty posrednie MSiT 616.63 
- internet (utrzymanie domeny) 2 084,93 
- oplaty za telefony 12 922,41 
- vv tym koszt}- posrednie MSiT 2 3fi3.37 
- uslugi wydawnicze - legitymacje, karty, ksiijzka. odznaki. materialy 

reklamowe. uslugi reklamowe 13 587,49 
- nagrody, puchary, dyplomy 1 595,35 
- u.slugi prawnicze 2 134,00 
- wynagrodzenia osobowc 299 828,43 
- H' t\>m koszty posrednie MSiT. UM 91 395.00 
- swiadczcnia uriopowe 6 563,58 
- ZUS od wynagrodzen osobowych 59 187,73 
- w tym koszty posrednie MSiT 15 500.00 
- ryczahy samochodowe 15 459,00 
- wynagrodzenia bezosobowe l^cznie z ZUS (strona intemetowa. 

spr/ijtanie, centralny rejestr) 43 594,82 
- w lym kxjszly posrednie MSiT 21 600.00 
- tiindusz promocyjny 16 943,36 
- pozostale koszty-oplaty parkingowe, transport sprz?tu, deratyzacja 

itp-) ' , 13 078.36 
- oplaty bakowe i prowizje 5 586,91 
- podatki i oplaty - oplaty skarbowe 180,00 

Razem: 428 014.46 

9 



Koszty Zarztjdu 
- Walne Zgromadzenie Delegatow „' / 15 215,31 
- Posiedzenia Zarzqdu 15 238,23 
- Delegacje Zarz4)du 4 687,00 
- Komisja Rowizyjna ^ ; . 2 242,00 

- Kongresy ICCF. FIDE 5 416,56 

Razem: 42 799,10 

5 445 508,24 

Pozostale koszty finansowe: " 23 242,08 
Pozostate koszty operacyjne: ., , 8 203,63 
Ogolem koszty: 5 476 953,95 

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpocz^tych, srodkdw trwalych i prac rozwojowych na wlasne 
potrzeby - inwcstycjc nie wyst^puj^, 

8. Zyski i straty nadzwyczajne- nie wyst^pily w 2013 r. 

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych -nie dotyczy. 

10. Przyszle zobowiqzania z tytulu podatku dochodowego - rezerwy na podatek dochodowy. 
Rezerwy na podatek dochodowy nie si) tworzone, ponicwaz jednostka jest zwolniona z placenia 
podatku dochodowego (art. 17 ust, I pkt,4). 

IV. Struktura srodk6w picni? j:nych: 
I, Srodki finansowe polwicrdzone inwentaryzacj^kasy i uzgodnionymi saldami bankowytni; • ' 

Kasa: 
a) kasaPLN 4 899.92 zt 
b) kasa EUR 3 127.82 zt (754,20 eur) 
BankBPH 210 196.98 zl 
Bank Citi Handlowy PLN 763.94 zl 
Bank Citi Handlowy EUR 349 288,26 zl (84 222.67 eur) 

568 276,92 zl 

Zagraniezne srodki platnicze na dzien bilansowy zostaty wycenione wedlug sredniego kursu NBP 
ustalonego na dzien 31.12.2013 r. 

V. Informacje r6:̂ne (o wsp61nych przcdsifwzifciach, pracownikach i organach kierowniczych 
jednostki) 
1. Wspolne przedsi?wzi?cia, ktore nie podlegaj^ konsolidacji metoda pehi^ lub praw wlasnosci - nie 
wyst^pily 
2. Przeci^tne w roku obrotowym zatrudnienie etatowc w grupach zawodowych: 

Pracowmcy biura PZSzach zatrudnieni na umow? o prac? - 8 os6b 
Trenerzy, s?dziowie. wykladowcy itp. zatrudnieni na umowy cywilno-prawne - 100 osob 

3. Wynagrodzenia, l^cznie z wynagrodzeniem z zysku, wyplacone czlonkom zarz^du i organow 
nadzorczych w roku obrotowym 2013: 

a. Chojnicki Zenon 20 340,00 
b, Delega Tomasz 25 260,00 

1* 

c, Foraal-Urban Agnieszka 
d. Jezak Bogdan 
c, Obrochta Bogdan 
f. Schmidt Wlodzimierz 
g. Zielinski Piotr 

4. Pozyczki i zaliczki (na cele mne niz zakupy i koszty podr6zy) udzielone czlonkom zarz^du i 
organow nadzorczych spolek kapllalowych - nie udzielono " 
5. Transakcje z czlonkami zarzi|du i organami nadzorczymi i ich malzonkami. krcwnymi lub 
powinowatymi w linii prostcj do drugicgo stopnia lub zwiazanymi z tytulu opieki, przvsposobienia 

lub kuraleli z osobq zarzifdzajijca lub b?d£)ca w organach nadzorczych jednostki lub spolki. w 
klorych s^ znaczi)cymi udzialowcami lub wspolnikami- nie udzielono 
6. Transakcje ze sp6tkami powi^zanymi kapitalowo. a ktore nie obj?te skojisolidowanym 
sprawozdaniem finansowym: - nie dotyczy 

7. Wynagrodzenie bieglego rewidenta za rok obrotowy wynosi 7.995,00 zl brutto. 

Warszawa, 25.03.2014 r. 

58 700,00 
400,00 
540,00 

12 500,00 
9 660,00 

i'OlSKIK,.: ; ..ift.SlACHijWEnO 
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