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INFORMACJA DODATKOWA  
Do sprawozdania finansowego  

Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego  
za rok 2019  

 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe 
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo 

 
2. Towarzystwo zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000135268, z dnia 15-10-2002. 
 
3. Dane dotyczące członków zarządu: 

Wojciech Majchrzak - Prezes Zarządu 
Janusz Szafarkiewicz – Wiceprezes Zarządu 
Jakub Janaszek – Skarbnik 
Maja Sworowska - Sekretarz 

 
4. Podstawowy przedmiot działalności: 

a)  Popularyzacja sportu i rekreacji na terenie miasta wśród mieszkańców w zakresie: 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

 udzielanie sekcjom sportowym pomocy w prowadzeniu treningów i innej działalności 
sportowej, 

 pomoc w budowie i eksploatacji obiektów i urządzeń sportowych 
b) Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi   działalnością 

sportową PTS. 
 
5. Określenie celów statutowych organizacji: 

 rozwój kultury fizycznej na terenie miasta, 

 prowadzenie sekcji sportowych 

 koordynowanie działań zmierzających do upowszechniania sportu i rekreacji wśród 
mieszkańców Puszczykowa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

 udzielanie pomocy w organizowaniu zawodów i zgrupowań sportowych, 

 poszukiwanie źródeł finansowania działalności PTS oraz racjonalne gospodarowanie 
uzyskanymi środkami finansowymi i materialnymi. 

 
6. Okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony. 
 
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r. 

 
8. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych – w skład jednostki nie wchodzą 

odrębne samodzielne jednostki sporządzające sprawozdania finansowe. 
 

9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez organizację. 

 
10. Na dzień złożenia sprawozdania nie są znane zdarzenia wskazujące na poważne zagrożenia 

dla kontynuowania działalności.  
 

11. Sprawozdanie jednostki składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej, 
sporządzonych zgodnie z obowiązująca Ustawą o rachunkowości.  
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II. Omówienie przyjętych zasad, w tym prezentacji danych metod wyceny aktywów i 

pasywów oraz, a także pomiaru wyniku finansowego 
 
1. Prezentacja danych  
Zastosowano zasady i metody  rachunkowości, w tym metodę wyceny aktywów i pasywów                      
oraz pomiaru wyniku finansowego zgodnie z ustawą, z dnia 29 września 1994 roku   o     
rachunkowości-     Dz.U. z 2002r. NR 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami. 

 
2. Metody wyceny  
 
Na 31.12.2019 r. Stowarzyszenie posiadało aktywa denominowane w PLN, w związku z czym 
nie występowała konieczność ich wyceny na dzień bilansowy. Wykazano je w wartościach 
nominalnych.  
 
Nie wystąpiły okoliczności, w oparciu o które należałoby utworzyć odpisy aktualizujące 
wartość aktywów.  
 
Na 31.12.2019 r. nie wystąpiły inne pasywa niż wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad 
kosztami).  
 
Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami z (darowizn, składek członkowskich, 
wpłat uczestników imprez, dotacji) a kosztami (kosztami działalności oraz kosztami imprez).  
 
Otrzymane przychody były denominowane w PLN, w związku z czym nie było konieczności 
ich przewalutowania.  
 

III. Informacje i objaśnienia  
 
1. Do bilansu 

 
Wykazane w bilansie pozostałe należności w kwocie 0,00 PLN  
 
2. Do rachunku zysków i strat  
 
1) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów. 

 
a) Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i 

inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa i statutem. 
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Tytuł         2019r. 

składki członkowskie 44 898,02 

Opłaty startowe i inne, pokrywające koszty udziału 
uczestników w imprezach 

56 375,00 
 

Wpłaty za ekspozycję logo w trakcie imprez 0,00 

Darowizny 
- w tym : 1%  24 688,90 

51 388,90 

Ogółem przychody z działalności statutowej określone 
w pozycji A. Rachunku wyników 

157 696,92 
 

 
Wykazane w Rachunku zysków i strat dotacje dotyczą otrzymanych z urzędu 
Miasta Puszczykowa Dotacji na poczet kosztów organizowanych imprez i 
wydarzeń sportowych 
 
 

 
2) Informacja o strukturze i rodzajach kosztów 

 

Lp. Pozycja Wartość Charakterystyka 

II. 

Zużycie 
materiałów i 
energii  

57 272,36 
 

Koszty te dotyczą głównie zakupu materiałów 
do zabezpieczenia imprez sportowych, nagród 
(pucharów, dyplomów, medali itd.), sprzętu 
sportowego (lotki, rakietki itd.)  

III. Usługi obce 
187 614,22 

 

Koszty te dotyczą głównie  zakupu usług 
związanych z prowadzeniem zajęć sportowych 
dla dzieci, pomiaru czasu i obsługi imprez, 
zabezpieczenia medycznego itp.  

V. Wynagrodzenia 5 963,74 

Koszty te dotyczą kosztów obsługi 
administracyjno-księgowej 

VII. 

Pozostałe 
koszty 
rodzajowe 13 324,33 

Koszty tego rodzaju dotyczą przede wszystkim 
przejazdów na imprezy sportowe dla 
zawodników i opiekunów 

 
Kosztów nie stanowiących kosztów bezpośrednich zadań wyniosły ogółem za rok 2019   
0,00 PLN,  
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3) Informacja o różnicy między stratą wykazaną w rachunku zysków i strat a dochodem 

podatkowym 
 

Przychody wykazane w rachunku zysków i strat: 
264 669,92 

   

ogółem przychody podatkowe   264 669,92  

Koszty wykazane w rachunku zysków i strat  264 174,65   

z czego koszty pokryte dotacjami -106 973,00   

ogółem koszty uzyskania przychodu   107 468,27  

Dochód podatkowy   107 468,27 

Przychody (dochody) zwolnione:      

składki członkowskie  (art. 17.1. 40 Ustawy o CIT) -44 898,02   

otrzymane dotacje na pokrycie kosztów organizacji imprez 
(art. 17.1. 21 Ustawy o CIT)  -106 973,00   

ogółem zwolnione przychody z opodatkowania   -151 871,02 

    
Dochód podatkowy po skorygowaniu o przychody 
zwolnione   

-44 402,75 
 

Podstawa opodatkowania    0,00 

 
 
 
 

IV. Propozycja pokrycia straty 
 
Zarząd proponuje pokryć stratę roku obrotowego przychodami z następnych lat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puszczykowo, 04.03.2020r. 
 


