
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE
28-400 PIŃCZÓW
UL. LEGIONISTÓW 26A 
0000294205

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
77, 21, Z, WYPOZYCZANIE I DZIERZAWA SPRZETU REKREACYJNEGO
85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
93, 2, , PROWADZENIE OBIEKTÓW SWIADCZACYCH USŁUGI W ZAKRESIE ZASPOKAJANIA POTRZEB 
REKREACYJNYCH SPOŁECZNOSCI
90, 04, Z, DZIAŁALNOSC OBIEKTÓW SWIADCZACYCH USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
94, 99, Z, DZIAŁALNOSC STOWARZYSZEN AGITUJACYCH DO DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ, 
REKREACYJNEJ ORAZ HOBBYSTYCZNEJ
58, 11, Z, WYDAWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH ZWIAZANYCH ZE
SWOJA DZIAŁALNOSCIA I KULTYWUJACYCH TRADYCJE LOTNICTWA
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Rok 2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 
12 mies. i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń 
dla kontynuowania przez organizację działalności.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-07-15

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formie uproszczonej na podstawie Ustawy o rachunkowości z 
dnia 29 września 1994 r. i prezentuje działalność Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie w 2015 r. 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.   Do 
składników majątkowych, dla których w niniejszym opracowaniu nie omówiono zasad wyceny mają 
zastosowanie postanowienia Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. 

Wycena środków trwałych: środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Środki trwałe, których wartość nabycia przekracza 3.500,00 zł 
amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych w załączniku do Ustawy z 
dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr74, poz. 397 z poźn. 
Zm.). 
Wycena inwestycji: nie dotyczy.
Wycena środków pieniężnych: W ciągu roku obrotowego środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. 
Wycena należności i zobowiązań: W ciągu roku i na koniec roku obrotowego należności i zobowiązania ujmuje 
się w wartości nominalnej. 
Zmiana metod księgowości i wyceny: w roku obrotowym w porównaniu do roku poprzedniego nie wystąpiły 
zmiany metod księgowości oraz wyceny aktywów i pasywów. 
Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego: nie dotyczy.
Porównywalność danych sprawozdania finansowego: dane za rok 2014 i 2015 są porównywalne.
Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych: nie dotyczy.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sporządzono dnia:2016-07-15

I

Wartość środków trwałych i umorzeń na 31.12.2015 r.:
Brutto – 24 534,14 zł, 
Umorzenia – 4 248,29 zł
Netto – 20 285,85 zł

Zysk z roku 2015 w kwocie 8 553,89 zł został przeznaczony na zwiększenie Funduszu Statutowego 
Stowarzyszania.

II

nie dotyczy

III

nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina PIŃCZÓW

Powiat PIŃCZOWSKI

Ulica UL. LEGIONISTÓW Nr domu 26A Nr lokalu 

Miejscowość PIŃCZÓW Kod pocztowy 28-400 Poczta PIŃCZÓW Nr telefonu 668409128

Nr faksu brak E-mail zarzad@arwp.pl Strona www www.arwp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-07-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26020539600000 6. Numer KRS 0000294205

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Włodarczyk Prezes TAK

Bartosz Stelmach Wiceprezes TAK

Michał Olszewski Członek Zarządu NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Robert Ejchler Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Kocot Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Kania Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

ARwP realizował zadania określone statutem, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

celu propagowanie i rozwijanie lotnictwa, w szczególności sportów lotniczych mikrolotowych, 
paralotniarstwa oraz lotniarstwa. Stopień realizacji zadań statutowych ARwP zależy w dużej mierze od 
zapewnienia odpowiedniego zaplecza socjalnego oraz komfortu i bezpieczeństwa lotów, dlatego, 
zgodnie z przedstawionymi w marcu 2015 r. na Walnym Zebraniu wstępnymi planami, priorytetowe 
były działania związane z inwestycjami w infrastrukturę. Dzięki uzyskanym nadwyżkom finansowym i 
zakupionym środkom trwałym (m.in. traktor i kosiarka bijakowa do koszenia pasów), w tym ze środków 
pozyskanych z 1% podatku dochodowego za 2013 r., oraz pracy Członków Stowarzyszenia, możliwe 
stało się zakończenie remontu części socjalnej hangaru oraz remont i przedłużenie pasów startowych. 
W ramach działań lotniczych wykonano w całym 2015 roku 542 hole na wyciągarce, 94 hole 
motolotnią, odbywały się widowiskowe starty balonów oraz wykonano niezliczoną ilość startów i 
lądowań motolotni, ultalightów, motoparalotni oraz lotni z napędem. Lądowisko Aeroklubu jest 
odwiedzane również przez pilotów zagranicznych – w 2015 r. byli to piloci z Litwy. W ciągu sezonu 
lotniczego Aeroklub miał okazję gościć m.in. tak znamienitych gości jak Elżbieta Dzikowska, czy 
członkowie Chóru Kameralnego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W celu realizacji zadań statutowych Aeroklub Regionalny w Pińczowie (ARwP) w 2015 r. podjął 
działania w następujących głównych zakresach: 

Stworzenie możliwości bezpośredniego obserwowania przez sympatyków organizacji latania w 
Aeroklubie, oraz możliwość odbycia lotów zapoznawczych oraz pełnego szkolenia motolotniowego i 
paralotniowego na terenie Stowarzyszenia. Stworzenie odpowiednich warunków socjalnych dla 
adeptów lotnictwa. 

Udostępnianie infrastruktury ARwP do działań lotniczych, w tym do lotów mikrolotowych, lotniowych, 
paralotniowych jak również do cyklicznej organizacji szkoleń paralotniowych oraz motolotniowych 
(umowa o współpracy z certyfikowanymi szkołami). Przygotowanie lądowiska wraz z infrastrukturą 
Aeroklubu do rozpoczęcia sezonu tj. m.in.: przeprowadzenie prac renowacyjnych pasów startowych 
(nawieziono kilkadziesiąt ciężarówek ziemi, usunięto kamienie, wyrównano teren, posiano trawę) oraz 
wyznaczono i przygotowano przedłużenie pasa startowego biegnącego od hangaru na kierunku 142 st. 
- 322 st., uporządkowanie całego terenu lądowiska, i inne niezbędne prace w sezonie lotniczym, 
przeprowadzenie kompleksowego remontu kuchni.

Założenie nowej strony Aeroklubu pod adresem www.arwp.pl, nowego adresu Zarządu w postaci 
zarzad@arwp.pl oraz profilu ARwP na Facebook'u. 

Montaż na hangarze nowego masztu do komunikacji radiowej w paśmie lotniczym, 2 m oraz 70 cm. 
Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo latania przelotowego i poprawia komfort komunikacji. 

Współorganizacja zawodów motoparalotniowych - Polska Liga Motoparalotniowa - edycja Pińczów 
2015. W konkurencjach rywalizowali piloci motoparalotniowi z całej Polski, w tym Kadra Narodowa. 
Zawodnicy, doceniając ARwP jako przyjazne i atrakcyjne krajobrazowo miejsce, zadeklarowali zamiar 
rozegrania w ARwP edycji zawodów MLP również w 2016 roku.

Organizacja spotkań i wydarzeń lotniczych kultywujących lotnicze tradycje Polski i regionu: regularne 
spotkania w sezonie lotniczym przedstawicieli z różnorodnego środowiska lotniczego (piloci motolotni, 
samolotów, lotni, paralotni, modelarze, piloci balonów, wiatrakowców itd.). Promocja zdrowego 
aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, promowanie bezsilnikowego/ swobodnego sposobu latania 
dostępnego dla przeciętnego „Kowalskiego”, integracja środowisk lotniczych i sympatyków lotnictwa. 
Organizacja Zakończenia Sezonu ARwP oraz imprezy o charakterze ogólnopolskim pn. „Dzień 
Lotniarza”. Impreza ma na celu integrację środowisk lotniczych oraz kultywowanie tradycji lotniarskich 
w Polsce. Wręczono nagrody, w tym za najlepszy film o tematyce lotniowej oraz puchary w 
organizowanych w sezonie 2015 zawodach przelotowych, m.in. za najdłuższy przelot wykonany po 
starcie z lotniska ARwP.
Wsparcie organizacji imprezy „Mikołajki na Zarze 2015” - spotkania w gronie nestorów sportu 
lotniowego, paralotniowego, szeroko rozumianych przyjaciół lotnictwa. Spotkanie pozwala kultywować 
tradycje lotnicze i przekazywać cenne, często międzypokoleniowe, doświadczenia między pilotami. 

Organizacja szkolenia na Komisarzy Sportowych Aeroklubu Polskiego. Uzyskane uprawnienia pozwalają 
na potwierdzenie oficjalnych rekordów FAI, w tym rekordów Polski w sporcie lotniowym i 
paralotniowym.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

150

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Udział po stronie organizatorów w 1. Świętokrzyskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego w Pińczowie. 
Udostępniono motolotnię i pilota do symulacji akcji ratunkowej po pozorowanym awaryjnym 
lądowaniu motolotni. Mamy nadzieję, że wkład ARwP w tę imprezę przyczyni się do podniesienia 
poziomu akcji ratowniczych w lotnictwie amatorskim. 

Współorganizacja wyjazdu edukacyjnego pińczowskiej młodzieży gimnazjalnej do Instytutu Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Współpracy z Fundacją ENKOLPION, Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego z Chęcin, 
oraz Stowarzyszeniem na Rzecz ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej "Ars Sacra'' z Kielc w ramach 
Projektu ,,Perspektywy Regionalnej Strategii Innowacji''. Projekt polegał na opracowaniu i dystrybucji 
dedykowanych usług turystycznych jako element promocji województwa świętokrzyskiego. ARwP 
uczestniczył w przygotowaniu tekstów promujących region (publikowanych m.in. na portalu onet.pl) 
oraz filmu promocyjnego pt..Latające Świętokrzyskie, który przedstawia potencjał miasta Pińczowa ze 
swoją nowoczesną infrastrukturą sportową oraz wyjątkowe walory turystyczne i przyrodnicze Ponidzia.

Przekazanie voucherów na loty motolotnią i paralotnią w ramach koncertu charytatywnego 
zorganizowanego w sierpniu 2015 r. w Pińczowie.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Wspieranie aktywności 
sportowej, w tym 
organizacja meetingów i 
zawodów sportowych (np. 
współorganizacja  zawodów 
motoparalotniowych - 
Polska Liga 
Motoparalotniowa - edycja 
Pińczów 2015). 
Stowarzyszenie na terenie 
aeroklubu umożliwia i 
organizuje regularne hole 
paralotniowe i lotniowe, 
hole lotni za motolotnią 
(jedyny taki ośrodek w 
Polsce), jak również starty z 
pobliskiego wzniesienia, 
tzw. Garbu Pińczowskiego. 
Stowarzyszenie w ciągu 
całego sezonu gości 
sympatyków lotnictwa, 
pilotów wraz z rodzinami z 
całej Polski, w tym 
niezrzeszonych w ARwP. 
Infrastruktura utrzymywana 
przez Stowarzyszenie 
umożliwia organizację 
szkoleń paralotniowych i 
motolotniowych, 
przyjmując uczniów z 
regionu świętokrzyskiego i 
nie tylko.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Organizacja spotkań i 
wydarzeń lotniczych 
kultywujących tradycje 
Polski i regionu: regularne 
spotkania w sezonie 
lotniczym przedstawicieli z 
różnorodnych środowisk 
lotniczych (piloci motolotni, 
samolotów, lotni, paralotni, 
modelarze, piloci balonów, 
wiatrakowców itd.). 
Promowanie 
bezsilnikowego/ 
swobodnego sposobu 
latania dostępnego dla 
przeciętnego 
„Kowalskiego”, integracja 
środowisk lotniczych i 
sympatyków lotnictwa. 
Organizacja imprezy o 
charakterze ogólnopolskim 
pn. „Dzień Lotniarza” 
(wymiana doświadczeń 
międzypokoleniowych, 
projekcje filmów o 
tematyce lotniczej, 
omówienie wyników 
sportowych i kwestii 
związanych z 
bezpieczeństwem).

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 48,767.71 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16,765.01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 32,002.70 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 21,378.91 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,311.14 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

6,462.42 zł

33,675.40 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

1 Utrzymanie optymalnej wysokości trawy na pasach startowych przez cały sezon, dzięki zakupowi 
kosiarki pionowej 35-VKM145. Pozwoliło to na zwiększenie możliwości obsługi operacji lotniczych, 
poprawienie bezpieczeństwa startów i lądowań oraz ograniczenie kosztów utrzymania pasów.

5,311.14 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 10,331.58 zł

z podatku od towarów i usług

40,137.82 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 40,137.82 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

8,629.89 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

55.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

30.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Włodarczyk - Prezes/  
2016.07.15

Bartosz Stelmach - Wiceprezes/  
2016.07.15

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-07-15

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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BILANS
sporządzony na dzień: 2015-12-31

AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE
28-400 PIŃCZÓW
UL. LEGIONISTÓW 26A 
0000294205

Stan na

2015-01-01 2015-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 2,212.27 20,285.85

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 2,212.27 20,285.85

1 Środki trwałe 2,212.27 20,285.85

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 2,212.27 20,285.85

d) środki transportu 0.00 0.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 35,630.48 25,062.99

I Zapasy 0.00 0.00
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1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 0.00 0.00

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

0.00 0.00

c) inne 0.00 0.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 34,939.54 24,525.93

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 34,939.54 24,525.93

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34,939.54 24,525.93

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 34,939.54 24,525.93

- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 690.94 537.06

AKTYWA razem (suma poz. A i B) 37,842.75 45,348.84

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 33,750.15 42,304.04

I Kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0.00 0.00

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00
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VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0.00 0.00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -808.25 33,750.15

VIII Zysk (strata) netto 34,558.40 8,553.89

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4,092.60 3,044.80

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) - inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 1,880.33 1,222.93

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 1,880.33 1,222.93

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 667.91 206.51

- do 12 miesięcy 667.91 206.51

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 272.00 76.00

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 940.42 940.42

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 2,212.27 1,821.87

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2,212.27 1,821.87

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 2,212.27 1,821.87

PASYWA razem (suma poz. A i B) 37,842.75 45,348.84
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Sporządzono dnia: 2016-07-15

Biuro Rachunkowe "Wiktoria"s.c., Krzysztof Gubała

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Włodarczyk - Prezes
Bartosz Stelmach - Wiceprezes
Michał Olszewski - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2015-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  - od 
jednostek powiązanych

0.00 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0.00 0.00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)

0.00 0.00

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok obrotowyPozycja

I. Amortyzacja 390.41 2,556.56

II. Zużycie materiałów i energii 18,075.61 20,604.13

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 10,331.58

III. Inne przychody operacyjne 65,954.66 38,143.92

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,911.90 16,765.01

3. Inne przychody operacyjne 48,042.76 21,378.91

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychI. 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 0.00 0.05

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 34,421.17 8,344.68

G. Przychody finansowe 151.28 292.21

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Odsetki, w tym:  - od jednostek powiązanych 151.28 292.21

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE
28-400 PIŃCZÓW
UL. LEGIONISTÓW 26A 
0000294205

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 
rachunkowości

1 2 3 4

E. Pozostałe koszty operacyjne 0.00 0.05

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

3. Inne koszty operacyjne 0.00 0.05

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

B. Koszty działalności operacyjnej 31,533.49 40,130.77

III. Usługi obce 6,752.41 14,214.83

0.00270.00Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaVI.

V. Wynagrodzenia 2,730.00 0.00

374.00374.00Podatki i opłaty, w tym:  - podatek akcyzowyIV.

VII.

VIII.

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2,941.06

0.00

2,381.25

0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -31,533.49 -40,130.77

D. Pozostałe przychody operacyjne 65,954.66 48,475.50

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

V. Inne 0.00 0.00

Sporządzono dnia:2016-07-15

Biuro Rachunkowe "Wiktoria"s.c., Krzysztof Gubała

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Włodarczyk - Prezes
Bartosz Stelmach - Wiceprezes
Michał Olszewski - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

H. Koszty finansowe 12.05 7.00

I. Odsetki, w tym:  - dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

IV. Inne 12.05 7.00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 34,560.40 8,629.89

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

0.00

0.00

K.

L.

Zysk (strata) brutto (I±J)

Podatek dochodowy

34,560.40

2.00

8,629.89

76.00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 34,558.40 8,553.89
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