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lV. Dodatkowe informacje i obiaśnicnia



Wprowadzenie do sprawozdania finąnsowego za 2016 rok
i dodatkowe infornacie

1. Nazwą siedziba i adres organizacii
Pot§KA FEDERACIA PmANQU§ _ zwĘzEK§PoRTowr
UL }A§IEI§KA 6A
54-033 wRocŁA,l/y
NIP 894_279-30-22

2. Podsta&rotvy przedmiot działalności wg PKD:
93.L7.Z DZIAŁALN0ŚĆ ogEKtÓw sponrowYcH
93.L?,.Z DZLAŁALN oŚĆ rrunÓw SPORTOWYCH
93.t9 -Z p o zo STAŁA D ZLAŁALN oŚc zwązann ZE §PORTEM

3, Wskazanie właściwego sądu prowadącego rejestr lub innego oĘiłnu prowadzącego
rejestr, data wpisą numer w ewidendi oraz statystyczny numer idenĘńkaryjny
w systemie REGON
SĄD REJON OWY D LA WROCŁAWIA_FABRYCZN EJ WE WROCł,AWIU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAIOWEGO R§JESTRU SĄDOWEGO
DATA REJESTMCJI W KRS: 16.03.2004 R
NRI{R§ 0000199793
NR REG0H 9329908,92

4. Dane dotycące członkówzamądu:
. MAREK MUNIKOWSKI PREZES ZARąDU
. ToMAsZ LIPCZYŃ§KI WICEPREZES ZAR7.ĄDU
r KAROL SZULC SKARBNIK
, MAREK MARKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄpU
l MICHAŁ WOLAK CZŁONEK ZARąDU
I PAULINA MAJDA CZŁONEK ZARąDU
ł PIOTR MATCZUK CZŁONEK ZARąDU

5. Określenie celów statrrtorqych organizacii:
> ORGANIZACJA I PROWADZENIE WSPÓŁZAWODNICTWA §PORTOWEGO oRAZ

POPULARYZAC}A I ROZWÓJ PETANQUE W POISCE
> PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCI I ROZWOIU PETANQUĘ
> REPREZENTOWANIE INTERE§ÓW PETANQUE W ORGANIZACIACH KRAJOWYCH

I MIĘDZYNARODOWYCH,
> PRO}VADZENIE DZIAŁALN0ŚCI EDUKACYINE,, wYcHoWAwCZĘ} I

POPULARYZATORSKIEJ W .ZAKRESIE KULTURY FItrCZNEI I REIREACIr.

6. Wskazanie okresu. trwania działalności organizacji, jeżeli.jest on ograniczony w
statucie
OKRES TRWAN IA DZIAŁALN OSCI ORGANIZAC| ł NIEOZNACZONY.



7.

B.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od,a|a7/2016 {o 3UL2|Zł16

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działa]ności
pra,ez organizację, co najmniej t 2 miesięcy i dłużej
Nie są nam znane okoliczności, które wskaz,ywałyby na ishrienie poważnych
ragrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności

Przyjęte zasady fpolirykęJ rachunkowości stosuje się w sposób ciągb, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania cperacii gospodarczych,
jednakowej wyceny akrywów i pasywów (w Ęm talrże dokonywania odpisów
amortyzaryjnych i umorzeniowycĘ, ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak aby ra kolejne lata inforrnacjez nich wynikające były
porównywalne.

Aktywa i pasywawycenia się według następująrych zasad:
. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według zasad

określonych w polityce rachunkowości-
o Do amortyzacji środków trwĄch orau wartości niemateńalnych i prawnych

stosuje się stawki przewidziane wvqykazie rocznych stawek arnoĄrzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.

r Pozostałe składniki aktywów i pasywów łvycenia się również według zasad
określonych w polityce rachunkowbści,

Paulina Zarzqd:

WCEPREZES
PolrkĘ raOe9reY Feranque

tomasz tipcryiEIi

9.

t€l. 61 ?ź 62 BOu G§lvt 507 086 70§

PREzĘ§
Polskiej*rTlK"

Marek Munikowskl

PŁ}Lsfu FE§ERACJA PETĄĘtUE
_. ?Y,[ĄZEK SPoRTowY
54 033.Wf OCŁAW ul. Jasielska 6 ANlP 894 - 279 - 30 - 22

KRS 0000199793

Sparzqdzano dnia ffi.a3.Z017 r.
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P0§KA FEDERAC|A P§TANQUE_
ZW!ĄZEKSPORTOWY
UL,JASIELSKA 6A
54-033 WRocŁAW

REGON:93ż99892
NIP; 894-279-30-ż2
l(Rs 0000199793

, ,..,Rag, Ęńćk ników , :' . ,,,;;':;,,,,:,,, ,,,,,

za okres 01.01.2016-3I.L2,2OL6
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!(R3 000019979,]



PFP WVIĄZEKSPORTa\NY ___.. Dgdatlgłpeinforąacieiabjąnimia

DODATKOTryE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWATRWAŁE

t. Szłzą(*awy zakres zmian wartości grup składników a*tywów trwalych
a. Wartość waćości niemabrialnych i prawnych- jednostka nie posiada
b. 1,Vafto6ć środków trw"łych * jednostka nie posiada
2. Nalerrrości długoternrinowe - nie qlsĘpuią
3. InwesĘc}e dfugoterminowe = nie wysĘpuią
4. D}u goterminołrłe rozliceenia mięĘlokresowe -.nie wysępują

AKTYWA oBRoTolryE

7. Zapasy tzerzowydr aktpńw trwałych _ nie wysĘpują.
2. Naleźrrości lrótkoterorinowe - wyrĘpują iwyttcr;ąT§,Z9 rI
3. Środki finan§owe - łyy§Ępuią i wynoszą 4 4-Ę3l zL
łL Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreovye - nie wysĘpują.

KAPrrAŁ {Ft_NoUsZ) WŁA§NY

7. Kapitał (fundusz) własrry stanowĘ w1pracowane dodatrie w}ł,i}i finansowe w latąclr 2a&l2:m1
oraz 2013. O sfuaĘ z roku 2015 zrłiiększono koszty roku 2016 (6 95ą01 zł.) Kapitał wlasny na
37.12,2016 r. wynosi:5178ś0 ń.

2. Zsbovńąania dfu goEminowe - nie wysĘpuią.
3. Z,obowiązania krótkokminowe - nie wysĘpuĘ.
4, W olqresiesprawozdawcąrm jednmtka nie zatrudnialo napodsbwieumo}yyopraĘ.
5. Członkom 7,arz4du nierrdzielarro Fsryffik

}ednostka spotządza raclrurrek zysków i strat w formie uproseczoĘ. Nie wysĘpĘ edarzerda lat
ubieglych wymagające uięcia w sprawozdaniu za,bieżący rck obrotowy, a w ewidencji księgowej za rok
2016 ujęto wszystlcie zdal7eniaL gospodaacze mające iĘryw na wynik Po'dniu bilansowym nie
lvy§Ęplty zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansorrrym. Zxiaxry zasad radrunkowości nie

Nie zmieniołro easad wycany. Irrfornarje liczbowe zawarĘ w sprawozdaniu finansovłym za
rok bieżący ą porównywalne z infornaciami uaTyart}rini w §prarirozdaniu za rok
poprzedni. Iryy§iki osiągnĘte vr okręsie sprawozdawczym nie wskazuĘ zagroź;eń dla
kontynuacii rlńałalnŃci jedno§tki. Jednostka nie sstia wymogów co do bądania roćutąro

. sprawozdania finarłsowego przez biegłego rewidenta wg Ustawy o rąchunkowości (Ękst jednoliĘ : Dz.
U. poz.7047 i2255 zżOt6 t. zpńfuu zll. ), a tym samym nie ma obowiązlcr sporządzania sprawozdarria z
przepĘwu środków pierrieżnyclr oraz zstawierria adan w kapitale wĘsnrym.

W roku 2016 osiągnięto przycho§:
ł.ł 7 dqiała7ności stafutorłrej ogółem w kwoge79 327,79 zL w tym:

ł składkiczłonkowskie 14 CIOsPO ż
l 1,% podatku 0,00zŁ
r licerrcjeząwodnik&Ą, 1856600zł,
, wpisowedoligiiifurdeF 1mą00"l.
ł pozosbłe preychody (darowiany) 33 ż16}8 *.
r irrne przychody (turnieje) 1ż5?0,61, ń.
l r<e kurtowe 3,60 Zł.

$ z Ęrhńu dotacii z Ministerstwa Sportrr i Tutystyki w kwocie 180 fin,Il0 zL na realizację zadani,a
publiczrrego .Program wspierania sportów nieolimpiiskich pap:rz*z dofirransowanie
przrygobvrania ząwodników do udzialrr we współzarłrodrrictwie międzynarodowym, w tym do
The World Ganes?§'l7'



PFP WilAZEK1PORTO\ĘT Dodatkglfthr{wmwie_ioĘńnienif,

Ko§zty działalności sbhrtowej wyno§zą ogółenr 65 359,12 w tym;
+ zułciemaMiałóTłl
r usfugi obce
ł pozoetałekoezĘ
. r{e kusonre
. usfu8ibankowe
l podatkiiopłatY

r kosztybezpodrednie
r kosĄrpołśrednie

Sporządaono dnia 03.00.2017 r.

4&8§żzJ.
ffiD9,żżń.

12§,45 ń
5n,c7 ń-

1,o92'M ń.
4749,ssń

. §trah z roku PoPrz.zwięIsszająca
koszĘroku bieżącęo 6958,01ż

Koszty z,aiąałle z dotacią lvlSiT wynoszą ogółem 2(E 568,{X} zł. w Ęrrr_
187 ąl,w ń.
17156,8ń.

Naleźności laótkoterminote na deid 31.12.2015 r. wyllwą7§J9.,W zł i slitadaią się na to:

* UcaniowskiParafialny KlubĘorbwyBut Ą
ł.. Jeleniogórski Klub Petłque }elenia Góra
.} nadpłaconypodątekPlT-4
.} f-ry zaplacone w 2016 r. { zwrotw 2UI7 Ą

106,00 ( BO 2014 :2fi12-102,ffi;2m34,00)
131,00 ( Bo 2014 )
288,m
2o5,8

InwesĘcie laótkobrmirrowe foodki ina dzielt U.122UI6 r. ich saldo wyrrosi4448,3t
zl., w Ęror:.3 narachunkubarrkowynu 4Ą831"Ł

€. wkasie: 30,Wil-

Podpis osoĘ któĘ powierzono PodpĘ człor*órtl Zaruąel'

Polskiej Fe9arecil Petanque

PolskieJ Fłdęracii PetarĘue

POL§KA FEDE RACJA PETĄ\QU I
ZWIĄZEK SPORTOWY

54-033 WROCŁAW, ul. Jasielska 6 A
NlP B94 - 279 - 30 - 22

KRs 00001 99793

WlcEPREzEs

PREZEs


