
 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  
z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Muaythai  

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku 
 
 
Dla Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Muaythai 
 
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego 
Związku Muaythai (Jednostka), które składa się z: 
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,  
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierającego sumę  
  bilansową  21.672,86 złotych, 
- rachunku zysków i strat wykazujący stratę w wysokości 22.670,57 złotych oraz  
- dodatkowych informacji i objaśnień (sprawozdanie finansowe). 
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:  
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na 
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 
w tym dniu 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości – t.j. 
Dz. U. z 2019 r. p. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości; 
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa 
oraz statutem Jednostki; 
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 
 
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 
krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. (KSB) oraz 
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach – t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania  
 
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 
Międzynarodowej Federacji Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałą 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów / uchwałą Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad 
etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które 
mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 
 
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem 
IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 



 
 
 
 
 
 

  2/10 

audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności 
określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 
 
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy, są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. 
 
Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego, które przedstawia 
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego 
Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa 
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, 
aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego 
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.  
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za 
ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać 
prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 
zaniechania działalności. Zarząd Jednostki oraz członkowie Komisji Rewizyjnej są 
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania 
przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Komisji  Rewizyjnej są 
odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Jednostki. 
 
Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe 
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub 
błędem, oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. 
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że 
badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne 
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu 
i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub 
łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na 
podstawie tego sprawozdania finansowego. 
 
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki, 
ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki 
obecnie lub w przyszłości. 
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Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy 
zawodowy sceptycyzm, a także: 
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania 
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy 
i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy 
dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę 
dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego 
z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może 
dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 
obejścia kontroli wewnętrznej; 
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych 
okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli 
wewnętrznej Jednostki; 
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez 
Zarząd Jednostki; 
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd 
Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na 
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność 
związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może podawać w znaczącą 
wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności.  
 
Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia 
naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub 
warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności; 
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, 
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich 
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 
 
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności. 
Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności. 
 
 
 
 
Lucyna Hrycaniuk 
Biegły rewident nr 11593 
Działający w imieniu podmiotu nr 3501 
Kraków, dnia  31 grudnia 2020 roku 
 



 
 
 
 
 
 

  4/10 

Polski Związek Muaythai 
 
 
 
RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY  
OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA ROK ZAKOŃCZONY 
DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Informacje ogólne 

Polski Związek Muaythai („PZM”) powstał dnia 13 września 2009 roku i został 
zarejestrowany dnia 30 stycznia 2012 roku. Siedziba PZM mieści się w Krakowie, 
ul. K. Morawskiego 5/318. 

W dniu 30 stycznia 2012 roku PZM został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409817. 

PZM posiada numer NIP: 9562299368 oraz symbol REGON 341239062.  

Podstawowym przedmiotem działalności PZM jest organizacja, popularyzacja i rozwój 
tajskiego sportu i sztuk walki muaythai. 

W dniu 31 grudnia 2019 roku kapitał podstawowy PZM wynosił 16.329,77 złotych. 
Kapitał własny PZM na ten dzień wynosił 16.329,77 złotych. 

W okresie sprawozdawczym kapitał podstawowy PZM nie zmienił się. 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodzili: 
 
Rafał Szlachta - Prezes Zarządu 
Bogdan Rybka - Wiceprezes Zarządu 
Piotr Kuterba - Wiceprezes Zarządu 

 
W okresie sprawozdawczym oraz od dnia bilansowego do daty opinii nie było zmian 
w składzie Zarządu Jednostki.  
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2. Sprawozdanie finansowe 

2.1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego 

Lucyna Hrycaniuk (LH Audyt) z siedzibą w Krakowie, ul. Cienista 57/44 jest 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod 
numerem 3501. 

Lucyna Hrycaniuk (LH Audyt) w dniu  4 marca 2019 roku została wybrana przez 
Komisję Rewizyjną do badania sprawozdania finansowego PZM. 

Lucyna Hrycaniuk jako podmiot uprawniony do badania oraz biegły rewident kierujący 
badaniem spełniają, w rozumieniu Kodeksu IFAC, warunki do wyrażenia bezstronnej 
i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 marca 2019 roku z Zarządem PZM 
przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 
31 grudnia 2019 roku. 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie 
przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania 
sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić 
wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze 
procedury nie obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na 
sprawozdanie finansowe. 

Na podstawie naszego badania, z dniem 31 grudnia 2020 roku wydaliśmy opinię 
biegłego rewidenta bez zastrzeżeń o tym sprawozdaniu.  

 

2.2 Oświadczenia otrzymane i dostępność danych 

Zarząd potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i jasność 
sprawozdania finansowego oraz oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane 
finansowe, księgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych 
wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 31 grudnia 2020 roku 
Zarządu Jednostki o: 

 kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, 
 wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, 

oraz 
 ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które 

nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. 

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne 
i prawdziwe zgodnie z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu Jednostki i objęły 
wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe. 
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2.3 Informacje o sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok 
obrotowy 

Sprawozdanie finansowe PZM za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zostało 
zbadane przez Lucynę Hrycaniuk biegłego rewidenta nr 11593, działającego w imieniu 
podmiotu uprawnionego nr 3501. Biegły wydał o tym sprawozdaniu finansowym 
opinię bez zastrzeżeń.  

Zatwierdzony bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2018 roku został prawidłowo 
wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 
roku. 
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3. Kontynuacja działalności 
 

We wprowadzeniu do zbadanego sprawozdania finansowego PZM za rok zakończony 
dnia 31 grudnia 2019 roku Zarząd wskazał, że sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez PZM przez okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 roku i że nie występują okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez PZM. 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości 

Księgowość Jednostki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego 
Comarch Optima. Jednostka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 
ustawy, w tym również zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd. 

W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg 
rachunkowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie 
finansowe, a które nie zostałyby usunięte, w tym dotyczących: 

 zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,  
 rzetelności ksiąg rachunkowych, bezbłędności ksiąg rachunkowych oraz 

powiązania zapisów w ramach ksiąg rachunkowych, 
 udokumentowania operacji gospodarczych, 
 prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald 

zatwierdzonego bilansu za okres poprzedni, 
 powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, 
 spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji 

księgowej oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań 
finansowych. 
 

2. Aktywa i pasywa bilansu oraz pozycje kształtujące wynik działalności 
Spółki 

Struktura aktywów i pasywów bilansu PZM, jak również pozycji kształtujących wynik 
działalności PZM, została przedstawiona w zbadanym sprawozdaniu finansowym za 
rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.  

Inwentaryzacja aktywów i zobowiązań została przeprowadzona zgodnie z ustawą 
o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i ujęte w księgach 
rachunkowych 2019 roku.  

 

3. Informacja dodatkowa 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („informacja dodatkowa”) do 
sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku sporządzone 
zostały, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami ustawy 
o rachunkowości. 
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4. Sprawozdanie z działalności Spółki 

PZM nie sporządza sprawozdania z działalności. 

5. Zgodność z prawem 

Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu, iż w roku sprawozdawczym nie 
zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutu PZM mające wpływ 
na sprawozdanie finansowe.  

 

 

 
 
  

 Lucyna Hrycaniuk 
Biegły rewident Nr 11593 
 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu  
 
LH Audyt, Lucyna Hrycaniuk 
Cienista 57/44, 31-831 Kraków, 
numer ewid. 3501 
 
Kraków, dnia 31 grudnia 2020 roku 
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