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Gdańsk, 31 grudnia 2020r. 

 

 

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie  

Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego PFTA 

04-026 Warszawa  

ul. Ostrobramska 134 m 45 

 

 

 

 

Informacje ogólne oraz Informacja dodatkowa za rok 2020 do 

sprawozdania finansowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego PFTA za okres od 

01.01.2020r. do 31.12.2020r. 
 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1) Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym 

rejestrze sądowym albo ewidencji. 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego PFTA, 04-

026 Warszawa, ul. Ostrobramska 134 m 45 wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury 

fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  

pod nr 247. 

 
2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

 

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony. 

 

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

 

Sprawozdanie sporządzono za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

 

 

4) Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro 

z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń 

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego „PFTA”, które miało miejsce 25 stycznia 2015 r.  

w Łazach Stowarzyszenie podjęło decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego ze 

wszelkimi możliwymi uproszczeniami przewidzianymi przez Ustawę z dnia 29 września 
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1994r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami), w 

szczególności postanowiono, że bilans i rachunek zysków i strat  powinny zawierać 

informacje w zakresie ustalonym dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy,  

Stowarzyszenie może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych. W roku 2020 te 

ustalenia pozostały bez zmian. 

 

5) Wskazanie, 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. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. 

 

6) 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. 

 

Ustala się dolną granicę wartości środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej, 

ulepszenia środka trwałego, rozliczenia międzyokresowego kosztów, przychodów oraz 

rezerwy na kwotę 3500 zł, korzystając z UoR art. 4 ust. 4 raz RMF z dnia 15 listopada 2001 r 

par.2 pkt 5. 

 
Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 

 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ust. 4 Ustawy o rachunkowości odpisuje się w koszty wartości 

materiałów i towarów na dzień ich zakupu, gdyż stowarzyszenie nie prowadzi gospodarki 

magazynowej, nie posiada magazynu i faktycznie zużywa w większości zakupione materiały 

zaraz po ich zakupie. Jednak na koniec roku przeprowadzana jest inwentaryzacja. 

 
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.  

 

Fundusze własne wykazywane są w wartości nominalnej. 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

 

 

 

 

1) Kwota wszelkich zobowiązań 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; 

wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych są ujawniane odrębnie. 

 

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie. 

 

2) Kwota 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. 

 

Tego typu należności nie występują. 

 

 

Sporządziła: Aleksandra Wieloszyńska 

 

 

 

                Przewodniczący Zarządu Głównego 

 

        

Aleksandra Wieloszyńska 

 
 

 

       Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego 

 

 

                   Andrzej Dylewski 

 

 

 

      Sekretarz  Zarządu Głównego 

 

 

                 Robert Wróbel 
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 BILANS na dzień 31.12.2020r   

AKTYWA 
Na początek 
roku 

Na koniec 
roku 

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe              -   zł               -   zł  

B. Aktywa obrotowe, w tym:    9 535,48 zł  
  30 878,14 
zł  

  – zapasy              -   zł               -   zł  

  – należności krótkoterminowe              -   zł               -   zł  

  
AKTYWA RAZEM 

   9 535,48 zł  
  30 878,14 
zł  

        

PASYWA 
Na koniec 
roku 

Na koniec 
roku 

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:    3 706,31 zł     9 535,48 zł  

  – kapitał (fundusz) podstawowy    3 706,31 zł     9 535,48 zł  

  – należne wpłaty na kapitał podstawowy               -   zł               -   zł  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:              -   zł               -   zł  

  – rezerwy na zobowiązania              -   zł               -   zł  

  –zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek              -   zł               -   zł  

  – Wynik finansowy netto ogółem    5 829,17 zł  
  21 342,66 
zł  

  PASYWA RAZEM    9 535,48 zł  
  30 878,14 
zł  

    
Sporządził: Katarzyna Grabowska   

    
Podpisy:    
Przewodniczący Zarządu Głównego:   
Aleksandra Wieloszyńska   

    
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego   
Andrzej Dylewski   

    
Sekretarz Zarządu Głównego   
Robert Wróbel   
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 Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r  
    

A. 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, 
w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna   

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:            4 547,34 zł  

I Amortyzacja   

II Zużycie materiałów i energii 4 527,34 zł 

III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   

IV Pozostałe koszty 20,00 zł 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów          25 890,00 zł  

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów   

E. Podatek dochodowy   

F-G. Wynik finansowy netto ogółem (A–B+C–D–E), w tym:          21 342,66 zł  

I Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)          21 342,66 zł  

II Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)   

   
Sporządził: Katarzyna Grabowska  

   
Podpisy:   
Przewodniczący Zarządu Głównego:  
Aleksandra Wieloszyńska  

 

 

 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego  
Andrzej Dylewski  

 


