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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

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 Zarządu TAK

Bartosz Stelmach Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Michał Olszewski Członek Zarządu TAK

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

Krzysztof Kania Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Robert Ejchler Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Kocot Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ARwP realizował zadania określone statutem, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na 
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. W 2017 roku 
aeroklub finansował inwestycje w zakresie poprawy warunków przechowywania sprzętu 
stowarzyszenia, opracowano koncepcję naprawy dachu hangaru, udoskonalono systemu monitoringu 
(kontrola wejście/ wyjścia, zewnętrzna firma interwencyjna), jak również – jak co roku – dokonano 
inwestycji w zakresie majątku dzierżawionego od Urzędu Miasta Pińczów. 

Szczególne znaczenie dla aeroklubu ma fakt, że dzięki własnej pracy i zdobywanym środkom 
finansowym utrzymywana jest infrastruktura lotnicza, dająca regionowi niepowtarzalne korzyści. Poza 
faktem, iż z infrastruktury lotniczej mogą korzystać mieszkańcy Pińczowa i okolic, nobilitacją dla ARwP 
jest umożliwienie takich wydarzeń jak np. lądowanie Prezydenta Andrzeja Dudy na lądowisku ARwP 
(09.2016), możliwość prezentacji niecodziennych uroków Ponidzia z lotu ptaka dla oficjalnych gości 
Miasta Pińczów (np. delegacje europejskich miast partnerskich), czy realizacja niezliczonych lotów 
dokumentacyjnych z pokładów statków powietrznych członków aeroklubu. Należy szczególnie 
podkreślić, iż przez lądowaniem Prezydenta infrastruktura ARwP została pozytywnie zweryfikowana 
przez właściwe służby państwowe. 

W ramach działań lotniczych wykonano w całym 2017 roku 316 holi na wyciągarce, 48 holi lotni za 
motolotnią, odbywały się widowiskowe starty balonów oraz wykonano niezliczoną ilość startów 
i lądowań motolotni, ultalightów, motoparalotni oraz lotni z napędem. 

W 2017 roku Aeroklub Regionalny w Pińczowie realizował następujące działania:

Styczeń – Kwiecień 2017: 
    • Organizacja wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia w ramach pozyskania darczyńców w związku 
z akcją przeznaczenia 1% dochodów na organizacje pożytku publicznego.
    • Przygotowanie projektu i instalacja logo ARwP nad drzwiami hangaru.
    • Przeprowadzenie przedsezonowych prac porządkowych na terenie hangaru, w części socjalnej oraz 
na lądowisku. 
    • Zakup włóki łąkowo-polowej z przeznaczeniem do wyrównywania płyty lądowiska oraz terenu 
woków hangaru.
    • Działania w zakresie popularyzacji lotnictwa i działań aeroklubu w internecie: prace nad stroną 
internetową ARwP, oraz stałe zasilanie jej w treści dotyczące działań aeroklubu, prowadzenie profilu 
ARwP na Facebooku, opłacanie z darowizn lotniarzy i sympatyków lotniarstwa partnerskiego portalu 
internetowego lotnie.pl. 

Kwiecień - Wrzesień 2017:
    • Utrzymywanie infrastruktury w gotowości do przeprowadzania działań lotniczych w całym sezonie 
2017, w tym utrzymywanie pasa startowego i płyty lądowiska, hangaru oraz części socjalnej do 
przyjmowania gości (członkowie aeroklubu, grupy kajakarzy, piloci oraz sympatycy  lotnictwa), 
zapewnienie częstotliwości lotniczej dla aeroklubu, monitoring przepisów prawa lotniczego w zakresie 
dotyczącym ARwP.
    • Wykonywanie działań lotniczych w całym sezonie lotniczym 2017, w tym udostępnianie 
infrastruktury dla odwiedzających statków powietrznych spoza ARwP.
    • Organizacja szkoleń paralotniowych oraz motolotniowych (umowa o współpracy z certyfikowanymi 
szkołami o udostępnieniu infrastruktury ARwP do przeprowadzania szkoleń).
    • Lotniarze z ARwP swoimi przelotami wykonanymi z Pińczowa dominują listę najwyżej 
punktowanych przelotów w Polsce. 

Maj – Sierpień 2017: 
    • Organizacja i współfinansowanie wyjazdu edukacyjnego pińczowskiej młodzieży z Gimnazjum nr 2 
do Planetarium w Niepołomicach.
    • Udział lotniarzy ARwP w lipcowych pre mistrzostwach Europy 2017 w Krushevie w Macedonii. 
    • Organizacja 18-19 sierpnia Pińczowskiej Fiesty Balonowej. Jest to spotkanie pilotów balonowych z 
Polski południowej i południowo-wschodniej, będące okazją do wspólnego latania, popularyzacji sportu 
balonowego, wymiany doświadczeń oraz integracji społeczności lotniczej. Piloci balonów na ogrzane 
powietrze rywalizowali w konkurencjach lotu do celu oraz w ‚pogoni za lisem’. Publiczność szczególnie 
doceniła możliwość lotów balonem oraz nocne pokazy balonów z nastrojową muzyką. Organizację 
finansowo wspomógł Urząd Miasta Pińczów. Intencją ARwP jest utrwalenie tej imprezy w corocznym 
kalendarzu wydarzeń. 
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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)

300

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

    • Kontrola inspektora z upoważnienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie  
przestrzegania przepisów, decyzji, postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki 
częstotliwościami oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w 
służbie radiokomunikacyjnej lotniczej w związku z uzyskanym uprzednio przez ARwP pozwolenia 
radiowego DZC-WML.5101.902.2016.4. Wynik kontroli – pozytywny, brak zaleceń.
    • Organizacja wspólnie z portalem lotnie.pl lotniczej cyklicznej imprezy sportowej pn. „Spotkanie przy 
termicznym kominie”. Impreza ma na celu popularyzację lotniarstwa w Polsce oraz integrację 
środowiska lotniarskiego. ARwP świetnie nadaje się organizacyjnie i ze względu na infrastrukturę na 
przeprowadzanie tego typu imprez z aspektami rywalizacji sportowej. 

Wrzesień - Grudzień 2017: 
    • Uczestnictwo w imprezie w Łużnej pn. VIII Pogórzańskie Atrakcje Naukowe (10.09.2017 r.) pod 
hasłem „Nauka jest sztuką, sztuka jest nauką – myśleć jak Leonardo da Vinci”. Wśród naukowych 
atrakcji prezentowanych m.in. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki, Uniwersytet 
Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, ARwP zaprezentował lotnię kategorii FAI 1. 
    • 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 kategoriach paralotni oraz lotni FAI 1 i FAI 5, w tym puchary w 
organizowanych w sezonie 2017 zawodach przelotowych, m.in. za najdłuższy przelot wykonany po 
starcie z lotniska ARwP.
    • Promocja Regionu Ponidzia, w tym Pińczowa, ze szczególnym uwzględnieniem sportów lotniczych 
na Targach Lotnictwa Lekkiego w Kielcach w dniach 7-8 października. 
    • Przygotowanie koncepcji ocieplenia i remontu mocno już zużytej części socjalnej aeroklubu, co 
pozwoli od kolejnego roku wydłużyć sezon lotniczy i ograniczyć koszty ogrzewania.
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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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Wspieranie aktywności 
sportowej, w tym 
organizacja meetingów 
sportowych. 
Stowarzyszenie na terenie 
aeroklubu umożliwia i 
organizuje regularne hole 
paralotniowe i lotniowe, 
hole lotni za motolotnią. 
Stowarzyszenie w ciągu 
całego sezonu gości 
sympatyków lotnictwa, 
pilotów wraz z rodzinami z 
całej Polski, w tym 
niezrzeszonych w ARwP, jak 
rówież kajakarzy oraz 
turystów chcących poznać 
uroki Ponidzia. 
Infrastruktura utrzymywana 
przez Stowarzyszenie 
umożliwia organizację 
szkoleń paralotniowych i 
motolotniowych, 
przyjmując uczniów z 
regionu świętokrzyskiego i 
nie tylko.
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podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Organizacja spotkań i 
wydarzeń lotniczych 
kultywujących lotnicze 
tradycje Polski i regionu: 
prowadzenie strony 
internetowej i wsparcie dla 
portalu lotniarskiego, 
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
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 41,621.16 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 38,278.14 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,120.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 223.02 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działalność odpłatna OPP 
związana służy realizacji 
działań statutowych i ma 
jedynie funkcje pomocnicze 
w stosunku do nieodpłatnej 
działalności OPP. 
Działalność odpłatna 
związana była z: 1) 
promowaniem imprezy pn. 
Targi Lotnictwa Lekkiego w 
Kielcach, co pozwala 
prowadzić promocję 
Regionu Ponidzia, w tym 
Pińczowa, ze szczególnym 
uwzględnieniem sportów 
lotniczych; 2) odpłatnością 
za trawę po skoszeniu płyty 
lotniska, co z kolei jest 
niezbędnym elementem 
właściwego utrzymania 
infrastruktury lotniczej. W 
obu przypadkach 
ponoszone koszty odpłatnej 
działalności konsumują w 
całości przychody z tego 
tytułu.

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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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 12,405.00 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 7,794.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,794.10 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)

24,388.09 zł

3,120.00 zł

0.00 zł

4,288.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

1 utrzymanie infrastruktury lotniczej (sprzęt, materiały, opłaty) 3,308.89 zł

2 wykonanie logo ARwP na hangar 1,690.91 zł

3 wydatki na utrzymanie stron internetowych 1,658.48 zł

4 trofea i puchary za osiągnięcia sportowe 743.82 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 6,969.04 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

31,796.09 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 31,796.09 zł

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

9,825.07 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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

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

0.00 osób prawnych

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)

40.00 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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł2. 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

Bartosz Stelmach - Wiceprezes 
Zarządu

Andrzej Włodarczyk - Prezes 
Zarządu

16.07.2018 r.

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018/03/06

Halina Babicz, Krzysztof Gubała (Biuro Rachunkowe 
WIKTORIA s.c.)

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

Andrzej Włodarczyk
Bartosz Stelmach
Michał Olszewski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 17,007.23 21,365.00

I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 17,007.23 21,365.00

III. Należności długoterminowe 0.00 0.00

IV. Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 31,612.86 36,315.76

I. Zapasy 0.00 0.00

II. Należności krótkoterminowe 594.00 0.00

III. Inwestycje krótkoterminowe 31,018.86 35,344.06

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 971.70

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0.00 0.00

AKTYWA razem 48,620.09 57,680.76

PASYWA

A. Fundusz własny 46,814.62 56,639.69

I. Fundusz statutowy 42,304.04 46,814.62

II. Pozostałe fundusze 0.00 0.00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00 0.00

IV. Zysk (strata) netto 4,510.58 9,825.07

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,805.47 1,041.07

I. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

II. Zobowiązania długoterminowe 374.00 0.00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1,431.47 1,041.07

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

PASYWA razem 48,620.09 57,680.76

Data zatwierdzenia: 2018/03/18
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018-03-06

Halina Babicz, Krzysztof Gubała (Biuro Rachunkowe 
WIKTORIA s.c.)

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

Andrzej Włodarczyk
Bartosz Stelmach
Michał Olszewski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 67,740.34 41,398.14

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 63,120.34 38,278.14

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 4,620.00 3,120.00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00

B. Koszty działalności statutowej 57,921.92 27,508.09

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 53,301.92 24,388.09

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 4,620.00 3,120.00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 9,818.42 13,890.05

D. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 0.00

E. Koszty działalności gospodarczej 0.00 0.00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0.00 0.00

G. Koszty ogólnego zarządu 4,643.05 4,288.00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 5,175.37 9,602.05

I. Pozostałe przychody operacyjne 71.95 1.73

J. Pozostałe koszty operacyjne 680.00 0.00

K. Przychody finansowe 317.26 221.29

L. Koszty finansowe 0.00 0.00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 4,884.58 9,825.07

N. Podatek dochodowy 374.00 0.00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 4,510.58 9,825.07

Data zatwierdzenia: 2018-03-06
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze 
wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

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

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 
przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, o ile występują w jednostce 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia:

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data zatwierdzenia:2018-07-16

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko 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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