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opinia niezależnego biegłego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego

PrzeprowadziIiśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Aerok|ubu Polskiego (zwanego
da|ej ,,AP'')z siedzibą W Warszawie przy ulicy 17 Stycznia 39, obejmu.jącego:

(a) wprowadzenie;

(b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 8 762 108,35 zł;

(c) rachunek zyskóW i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Wykazujący zysk
netto w kwocie 7 007,1.3 zt;

(d) zestaWienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycŻnia do 31 grudnia 2013 r.

wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 353 014,31' zł;

(e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r

wykazujący wpływy pieniężne netto W kwocie 209 571',78 zł;

(f) dodatkowe ĺnfo rmacje iobjaśnienia

Za sporządŻenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny
jesI zaţząd AP' zarząd AP oraz członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane W ustawie z dnia Ż9 września 1994 r' o
rachunkowości (,,Ustawa o rachunkowości'' _ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1'ŻŻ3, z późn. zm.I.

Naszym zadaniem było wyraŹenie opinii o sprawozdaniu finansowym
p rze p rowa d zo nego bada nia.

na podstawie

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:

(a) przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości;

(b) krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych ReWidentóW

(/



Katarzyna Podgóŕna
Kance]ariâ Biegłego Rewidenta

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą peWność, że
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów iprzeoczeń' Badanie obejmowało między
innymi sprawdzenie, na podstawje wybranej próby, dowodóW potwierdzających kwoty iinformacje
wykazane W sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowosci
stosowanych przez AP oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania
finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentac.ji' Uważamy, że nasze badanie stanowiło
Wystarczającą podstawę dla wyraŹenia opinii.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach

(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie Ż

wymagającymi Zastosowania zasadamĺ (polityką) rachunkowości;

(b) jest Żgodne W formie itreści z obowiązUjącymi AP przepisami praWa oraz statutem AP;

(c) przedstawia rzetelnie ĺjasno sytuację majątkową i finansową AP na dzleń 31grudnia 2013 r.
oraz wynik finansowy za rok obrotowy od l stycznia do 31 grudnia 2013 r. zgodnie z
obowiąZującymi na terytoriUm Rzeczypos po Iitej Polskĺej zasadami rachunkowości okreś|onymi
W Ustawie o rachunkowości'

PrzeprowadZający badanie w ĺmieniu

Katarzyna Podgórna
Ka nce la ria Bieglego Rewidenta
podmiot UpraWniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3637

V ?"dł
Kluczowy Biegły Rewident
Katarzyna Podgórna
Numer ewidencyjny 90134

Warszawa, Ż1- marca 20'j-4 l



Aeroklub Polski

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2073 r.



Raport z badania sprawozdania finansowego
Dla Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskíego

Niniejszy raport zawiera 13 kolejno ponumerowanych stron iskłada się z następujących
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

ogólna charakterystyka Aeroklubu Polskiego

(a) Aeroklub Polski rozpoczął działaIność w 1919 rokU

Podczas XXX|l Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów AP obradującego w dniu
29 cze(výca 20]'3 roku zatwierdzono pakiet uchwał, które dostosowywały strukturę Aeroklubu
Polskiego do wymogów ustawy Prawo o sporcie. Dodatkowo Zatwierdzono treść nowego
statutu AP jako po|skiego Związku sportowego, który po pozytywnej opinii Ministra sportu i

Turystyki' Został Wpisany w dniu 6 |istopada 2013 roku do Kra.jowego Rejestru sądowego'
W konsekwencji, od listopada 2013 r. Aeroklub Polski funkcjonuje jako Polski Związek
sportowy zarejestrowany W Krajowym Rejestrze sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
organizacji Społecznych iZawodowych' Fundac.ji oraz PubIicznych Zakładów opieki Zdrowotnej
oraz RejestrŻe PrzedsiębiorcóW pod numerem KR5: 0000122672.

(b) Aeroklub Polski posiada status organizacji pożytku publicznego na podstawie postanowienia
sądu Rejonowego dIa m.st' Warszawy w Warszawie Xll Wydział Gospodarczy KRs z dnia
24 lutego 2009 r.

(c) Dla ce]ów rozliczeŕ, z tytułU podatkóW AP nadano dnia 8 czerwca ].993 r. numer
NlP 526-030-03-45' DIa ce|óW statystycz nyc h jed n ostka otrzymała numer REGoN 0070261'61''

(d) Fundusz Własny Aeroklubu Po|skiego na dzień 31 grudnia 201'3 r. Wynosił 2 864 41'1',73 zł

(e) Zgodnie Że statutem Aeroklub Polski realizuje swoje ce|e w szczególności przez wykonywanie
zadań w ramach działaIności nieodpłatnej:

. koordynacja i Wspieranie działalności statutowej aerok|ubów regionalnych, szkół
lotnicŻych oraz poszczegó|nych człon ków;

. reprezentowanie interesów aeroklubów regionalnych' szkół |otniczych oraz
poszczegó|nych członków wobec władz inst\i.tucji krajowych i międzynarodowych;

. integracja środowĺska lotniczego isympatykóW lotnictwa;
o ustalanie regulaminów sportowych, powoływania sędziów i komisarzy sportowych'
o powoływanie reprezentantów po|skich sportów lotniczych na ĺmprezy międzynarodowe

oraz WsŻechstronne przygotowanie ich do udziału w tych imprezach;
. inspiroWanie ĺ popieranie postępu i tWórczości technicZnej, artystycznej, naukowej

w dziedzinie lotnictwa;
. Współdziałanie 7 innymi stowa rzysze nia mi, or8anlzacjami i instytucjami W kraju iza

gra n icą;
o udział członków w naradach, Ąazdach i konferencjach związanych z lotnictwem;
. W5półpraca z orBanami administracji cywilnej oraz jednostkami Wojskowymi W spraWach

będących przedmiotem działaĺności statutoWej Aeroklubu PoIskiego;
. Występowanĺe do władz i instytucji popierając inicjatywy i wnĺoski aeroklubów

regionalnych oraz szkół lotniczych, zwĺązanych z dzĺałaInością statUtową AerokIubu
Polskiego;

o nadawanle odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień;
. ĺnicjowanie oraz opiniowania aktów prawnych mających WpłyW na działalność statutową

AerokIubu Polskiego, w szczegó|ności w zakresie sportów Iotniczych i Iotnictwa
a matorskiego;
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Aeroklub Polski
Rapořt z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

upowszechnianie wiedzy o lotnictwĺe, kultywowania tradycji lotnicuych' ksŻtałtowania
zasad etycznych Wśród członków AerokIubu Polskiego;
pielęgnowanie pamięci o zmarłych lUdziach lotnictwa.

oraz zadań w ramach działalności odpłatnej

. or8anizowanie kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności
lotniczych, pilotażowych i technicZnych uprawianych w Aeroklubie;

o prowadzenie szkół pilotażu, wydających certyfikaty i uprawnienia inne niż zawodowe
w ramach organizacji szkolenia;

o nadZór nad działalnością lotnicŻą W zakresie sportóW Iotniczych i lotnictwa amatorskieBo
obejmUjącego wydawanĺe i cofanie uprawnień, rejestrację idopuszczanie do eksploatacji
sprzętu lotniczego, latającego i naziemnego, wydawanie instrukcji operacyjnych
szkoIenia lotniczego i technicznego (w powyższym zakresie AerokIub Polskj może
róWnież Wykonywać czynności nadzoru państwowego na podstawie delegacji udzielonej
przez władze Iotnĺcze);

. organizowanie zjazdów i konferencji związanych z uprawianiem Sportów lotniczych;

. or8anizowanĺe lotniczych imprez sportowych, zawodóW oraz turystyki i rekreacji
lot n iczej;

o prowadzenĺedziałaInościwydawniczejipopuIaryzatorskiej;
o przyznawanie licenc.ji klubom 5portowym/ zawodnikom, trenerom isędziom Sportowym.

Dodatkowo Aerokĺub Polski prowadzi działaIność gospodarczą, której celem .iest Wspieranie
podstawowej działalności statutoWej.

(f)

Prezes Zarządu Ae rok|ubu PoIskiego

Wiceprezes Za rządu Aeroklubu Polskiego

Wiceprezes Za rządu Aeroklubu Polskiego

5ka rbnik Aeroklubu Polskiego

Sekretarz Zarządu i Prezydlum Zarządu Aeroklubu Polskiego
Członek Zarządu Ae rokIubu Polskiego

Czionek Za rządu AerokIubu PoIskie8o
Członek Za rządu AerokIubu Polskiego

Czlonek Za rządu AerokIubu Polskiego

Członek Za rządu Aeroklubu Polskiego

Członek Za rządu AerokIubu Polskiego

Włodzimierz Skaĺik

Gen ' bryg' Ryszard Hać

Marcin Prusaczyk

Andrzej Siembida
Wiktor Wyszywacz
Jacek Da n kowski

stanĺsłaW Haczyński
Michał Lewczuk

Ja rosław Szołtysek

stanisłaW szpera
Przemyslaw Błażejewski

W roku obrotowym członkami Zarządu AP byli:
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1stycznĺa do 31 grudnia 2013 r.

(e) W skład Aeroklubu Polskiego wchodziţ następujące oddziaţ nieposiadające osobowości
prawnej:

Biuro Zarządu Aeroklubu PoIskiego: ul.17-5tycznia 39, 00-906 WarszaWa;
Główny ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aerokĺubu Polskiego; u|' sienkiewicza 108,50-348
WrocłaW'
centraIna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu PoISkiego im. PeIagii Majewskie.j: u|.Szybowników 28,
64-100 Leszno - do dnia 30 grudnia 2013 r.

W dniu 30 grudnĺa 20l'3 roku aktem notaria|nym nr 5599/Ż013 w związku z realizacją Uchwał
Walnego Zgromadzenĺa, Aeroklub PoIski dokonał przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa
AP _ Centralnej 5zkoły Szybowcowe.j AP W Lesznie (działającej jako.jednostka organizacyjna AP
nieposiadająca osobowości prawnej) na rzecz centralnej Szkoţ Szybowcowej AP W która od dnia
1czerwca 2011 r. została wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000387892'

5alda Centralnej Szkoły Szybowcowej AP ujęte w biIansie AP na dzień 3L '12 'z0I2 r' i wyłączone z
bl]ansu na dzieŕ' 3L'L2 '20t3 r' przedstawia poniższa tabela:

W tys. zł Wyłączone w dniu 30'12'2013 Ujęte na dzień 3L'LŻ,20IŻ
Aktywa trwałe 1453 1 594

Aktywa obrotowe 376 396

Zobowiązania i rezerwy 2175 1 988

strata netto css od 1 stycznia do 30 grudnia 2013 roku w kwocie 347 tys' zł została ujęta w rachunku
zyskóW i strat AP za rok 20L3 {strata W wysokości 9 tys. zł została ujęta W rachUnkU zyskóW i strat AP
w roku 2012 ).

ll. lnformacjedotycząceprzeprowadzonegobadania

(a) Katarzyna Podgórna Kance|aria Biegłego Rewidenta została wybrana na biegłego rewidenta AP
uchwałą nr 20/2013 Komisji Rewizyjnej z dnia ]'8 grudnia 2013 r. na podstawie paragrafu
37 punkt 6 Statutu AP.

(b) Katarzyna Podgórna _ kluczowy biegţ rewident przeprowadzający badanie jest niezależna od
badanej jednostkĺ W rozumieniu art. 56 ust' 2_4 ustawy z dnla 7 maja 2009 r' o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649)-

(c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2013 r. w okresie

badanie Wstępne
bada n ie końcowe

od 1do 28 lutego 2014 r

od 1 do 21 marca 201"4 r

3

{ ţ



Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1styczniâ do 31 grudnia 2013 r.

lll. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki

PoniżsŻe komentarze przedstawiono w oparciu o Wiedzę uzyskaną w trakcĺe badania sprawozdania
finansowego.

Na koniec roku obrotowego aktywa AP wyniosty 8 762 tys. zł. W ciągu roku suma bilansowa
zmniejszyła się o 1942 lys. zł tj. o 1-8,1-4%, m.in' w wyniku przekaŻania w dniu
30 grudnia 20L3 r' zorganizowanej części przedsiębiorstwa (,,zczP,,J do centrâlnej Szkoły
Szybowcowej AP w Lesznie. 5uma przekazanych aktywów wynosi.la 1 829 tys' zł

W 2013 roku przeklasyfikowano saldo pożyczki inwestycyjne.j od Aeroklubu Poznańskiego z
zobowiązań dlugoterm inowych na krótkoterminowe. W rezu|tacie spadł udział zobowiązań
długoterm inowych w całości pasywów z Ż'l-,89% na koniec roku 2012 do 1'6,51% na koniec roku
2013' Udział zobowiązań krótkoterm inowych w sumie pasywów wzrósł z LL,30%o na konĺec roku
2OI2 do 76,40% na koniec roku 2013.

otrzymane w latach ubiegłych dotacje na zakup majątku trwałego, które zostały odniesione na
rozIiczenia międzyokresowe przychodów są rozliczane W pozostałe przychody operacyjne
równo|egle do odpisów amortyŻacyjnych dotyczących środków trwałych sfinansowanych z tych
dotacji. W 2013 roku AP ujęło z tego tytułu poŻostałe przychody operacyjne W Wysokości 313 tys'
zł (278tYs' zł w roku 2012).

Największą pozycją kosZtóW działaIności operacyjnej
Aeroklubowi Polskiemu przez Ministerstwo Sportu
wynagrodzeń.

były koszty realizacji zadań zIeconych
Turystyki oraz koszty usług obcych i

ł 0
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od I stycznia do 3l grudnia 2013 r.

lV. Charakterystykawybranych pozycjisprawozdaniafinansowego

BILANS na 31 grudnia 2013 r.

31.72.20Í3 r 3L'L2'2oL2 Î.

tys. zl
Komentařz

tys. zł

AKTYWA

AktyWa trWałe

Wartości niematerialne i

prawne

RzeczoWe aktyWa trwałe

l nWestycje długoterrninoWe
DłUgoterminowe rozliczenia
międŻvokre5oWe

7 241 9 388

zm ia na

tys. zl

zmiâna

l%)

60,oo%

Ż2,57%

so,o0%

-roo,00%

-ŻŻ,44%

1,O0,00%

2,s2%

64,02%

-84,O9%

12,54%

-Ĺ8'Ĺ4%

37.L2.2O13 (.

Struktura %

31.72.2012 t.

střuktura %

7 1 26L

72

a 762

1316

to 704

3

,2 I09

4

-5

-2 707

165

-1942

5

9 310

8

5

o,o9%

82,47%

o,1,4./"

43,10%

70,680/"

6,1,40/o

o,o80/o

L6,90%

700,oo%

o,o5./"

87,54./"

o,o7%

o,o5./"

a7,77%

o,29./"

8,53./"

3,06./"

o,4r./"

72,29%

700,oo%

Aktywa obřotowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

lnWestycje krótkoterminoWe

KrótkoterminoWe rozliczenia
międzyokresoWe

AktVWa razem

936

7

-31

23

270

Ż

3

31

913

328

44

1481

\
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania Íinansowego (cd')

BILANS na 31 grudnia 2013 r. (cd.)

Komentarz

4,5

3'..72'2073 Í.

tys' zł

2 864

a762

3L.l2'2oL2 Î.

tys. zľ

2 S11

8193

70 704

Zm iana

tys. zł

353

-2 Ż95

-! 942

zmĺana
(%)

17 ,48%

-91,,1,40/o

L4,O5%

-25,20%

-38,Ż4%

78,16%

-35,32%

-24,o7%

-18,t4%

3Ĺ.lŻ.zo73 Î.

střuktura %

37.72.2072 t.

střuktuÍa %

PASYWA

Fundusz wľasny

Fundusz podstawowy

Zysk netto

zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na Żobowiąza nia

Zobowiązania długoterminowe
ZoboWiązania
krótkoterminoWe

Rozliczenia międZyokresowe

Pasywa ľazem

2 857

7

2 432

79

425

-126
32,61%

o,o8%

32,69%

1,,08%

76,5r%

L6,40%

33,320/0

67,3r%

LOO,OO%

Ż2,7 2%

o,7 4%

23,Ą6oÁ

1,,19%

27,89%

11,30%

42,1,6%

76,54%

700,oo%

7

8

9

95

1 447

1. 437

2 91,9

1,27

2 343

7 210

4 513

-896

Ż21

-L 594

5 898

t<_
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Aeroklub Polskĺ
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

lV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

RACHUNEK zYsKóW l STRAT
za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Komentaŕz

Przychody z działâlności statutowej

Koszty realizacji zadań statutoWych

Wynik f inansowy dzialalności statutowej

PrŻVchody netto Że spÍzedaży usłu8, towaróW i materiałóW

Koszty sprzedanych u5łuB, towaróW i materiałóW

zysk brutto ze sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

strata z działalności statutowej ize sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

zvsk z działalności operacYinei

PÍŻychody finansoWe

Koszty finansowe

zysk z dzialalności statutowej i ze sprzedaźy

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

6 0Ż3
-5 362

6154
-6 379

-131

1, 0r7
10

1.0

1,1,

11

12

3 611

-2 358

3 467

-2 236

I44
-r22

12s3

-1- 940

r 231

-1 560

22

-380

-26

693

-483

-554

1086
-771-

s28

-3 93

2073 t.

tys. zł

661

184

20|Ż l
tys. zt

-225

361
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od l stycznia do 31 grudnia 2013 r.

tv. Charakterystyka wybranych pozycji sprewozdania finansowego (cd.)

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r'

1 . Rzeczowe aktywa trwale

W badanym roku wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się o 9 273 tys' zł
głównĺe na skutek:

przeniesienia ZCzP do C55 _ AP W LesŻnie _ przeniesjono środki trwałe o Wartości
początkowej 7 081 tys' zł

nieodpłatnego przeniesienia w pełni umorzonego Wĺeczystego uŹytkowania
nieruchomości na rzecz Aerok|ubu Radomskiego, Aeroklubu Ku.jawskiego, Aerokĺubu
opolskiego oraz na rzecz Aeroklubu Słupskiego o łącznej Wartości początkowej
1 991 tys. zł;

sprzedaŹy w pełnĺ umorzonego samolotu sP AAB JAK o Wartoścj początkowej 15o tys.
zł.

2. Należnoścĺkrótkoterminowe

Sa|do należności krótkoterminowych obejmuje należności z tytułu dostaw i usług w kwocie
916 tys. zł, należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
w kwocĺe 5 tys. zł oraz inne należności W kwocie 15 tys. zł. NaIeżności z tytułu dostaw i UsłUg
wzrosły o 51tys' zł w porównaniu z rokiem 2012. Zmiana ta jest Wynĺkiem:

przeniesĺenia ZCzP do css - AP W Lesznie _ wyłączono należności z tytułu dostaW i

usług o Wartości bilansowej 272Íys' zł

WZrostU na|eżności Z tytułu dostaw i usług w pozostałych oddziałach o kwotę 323 tys'
zł.

Wzrost naleŹności W Biurze Zarządu AP wynika ze zmiany sposobu naliczania składek
członkowskich w 2013 roku' od grudnia 2013 roku są one naIiczane W miesiącu, którego
dotyczą, podczas, gdy w poprzednich okresach naliczane byţ w miesiącu kolejnym.
Spowodowało to skumu|owanie składek naliczonych za miesiące lĺstopad i grudzień 2013 r. na
dzień bĺ|a nsowy.

3. lnwestycjekrótkoterminowe

Na inwestycje krótkoterminowe składają środki pieniężne w kasie i na rachunkach o łącznej
wartości 538 tys. zł' Sa|do środków pieniężnych wzrosło o 210 tys. zl w porównaniu z rokiem
20!2.

I
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania fĺnansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31grudnia 2013 ř.

lV. charakterystykawybranych pozycjisprawozdaniaÍinansowego(cd.)

4. Fundusz własny
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

tv. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania Íinansowego (cd.)

5. Fundusz własny (cd.)

W badanym roku wieIkość funduszu własnego zwiększyła się o kwotę 353 tys. Żł W WynikU
Wypracowanego Żysku W kwocje 7 Íys. zł oraz wydzielenia css AP o ujemnych funduszach w
kwocie 346 tys' zł

6. Wynik finansowy netto

Zysk netto za badany.ok Wynĺósł 7 tys. zł. i zgodnĺe z informacją zamieszczoną w sprawozdaniu
finansowym, powiększa wartość funduszu podstaWowego.

7. Zobowiązaniadługoterminowe

Saldo zobowiązań długotermlnowych wynosi L 447 lys. zł iobejmuje długoterminową część
zobowiązania z tytułu pożycŻki z BGŻ' Spadek salda zobowiązań długoterm inowych W
porównaniu do roku ubiegłego o 896 tys. zł wynika głównie z:

rek|asyfikacji salda zobowĺązania wobec Aeroklubu Poznańskiego z tytułu poźyczki
wraz z naIiczonymi odsetkamj do zobowiązań krótkote rminowych _ sa|do na
31 grudnia 2013 r. wynosiło 476lys' zł (457 tys. zł jako zobowiązania długoterminowe
na koniec roku poprzednĺego)
spłaty części poŻyczki z BGŻ na kwotę 418 tys. zł;

8. Zobowiązaniakrótkoterminowe

Na saldo zobowiązań krótkoterminowych składają 5ię następujące pozycje: zobowiązania z
tytułu dostaw i usług W kwocie 276 tys. zł, zobowiązania z tytułu pożyczek w kwocie 849 tys. Zł,
Z tytułu podatków, ceł ĺ ubezpieczeń w kwocie 98 tys. zł, Z tytułu Wynagrodzeń w kwocie
87 lys. zł i inne zobowiązania w kwocie L27 Iys' zł'

Wzrost salda zobowiązań krótkoterm inowych wynika głównie reklasyfikacji salda ŻoboWĺązania
wobec Aerok|ubu Poznańskiego z tytulu pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do zobowiązań
krótkoterm inowych oraz pozyskania przez AP kredytu obrotowego, którego saldo na
31 grudnĺa 2013 r. Wynosił 210 tys. Zł. Częściowo zostało to skompensowane przez spadek
zobowiązań z tytułu Wyłączenia sa|da cSs _ AP W ramach ZCzP _ na kwotę 682 tys. zł.

9. Rozliczeniamiędzyokresowe

Na sa|do m iędzyokresowych roz|iczeń przychodów na koniec badanego roku skladały się
głównie podlegające rozliczeniu W czasie przychody z tytułu otrzymanych nieodpłatnie
środków trwałych oraz dotacji na zakup składników majątku trwałego' Spadek salda o
1 594 tys' zł wynika przede wszystkim z:

o Rozllczenia w pozostałe przychody operacy.jne kwoty 313 tys. zł (278 tys. zł w 2012 r'),
. Wyłączenia w bilansie na 31 grudnia 2013 r. salda Css _AP na kwotę 1423 tys' zł,
. częściowo skompensowane przez ujęcie przychodów przyszţch okresóW z tytułu

naIiczonej z góry sktadki członkowskiej dodatkowej na łączną kwotę 111 tys. zt.

?
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r,

lV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania Íinansowego (cd.}

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy do 31 grudnia 2013 r'

í0' Przychody i koszty działalności statutowej

Przychody z działalności statutowe.j wyniosły w badanym roku 6 023 tys. zł i spadły w
porównaniu z poprzednĺm rokiem o 131'tys. zł (Ż,73o/o) 

'

Koszty realizacji zadań statutowych spadły o 1 0]'7 tys. zł (3.5 
'9a%), co skutkowało Wzrostem

wyniku na działaIności statutowej w porównaniu z poprzednim rokiem o 886 tys. zł.

'l1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

PoZostałe przychody operacyjne wyniosły w badanym roku 693 tys' zł i zmniejszyły się w
porównaniu z poprzednim rokiem o 393 tys. zł.

Głównymi poZycjami poŻostałych przychodów operacyjnych były w badanym okresie:
- roz|iczenie otrzymanych darowizn i dotacji_ 313 tys. zł;

- zysk ze zbycia składników rzeczowego majątku trwałego _ 55 tys' zł
- rozwiązanie rezerw i odpisów aktuaIizujących naIeżności - 41 tys. zł'
- otrzyma ne odszkodowania _20tys.zł;

Główną pozycją pozostałych kosztóW operacyjnych był koszt odpisu aktualizującego należności
W kwocie 277 lys' zł'

12, Przychody i koszty finansowe

Główną pozycję kosztów finansowych w badanym okresie stanowiţ odsetki od zaciągniętych
pożyczek na łączną kwotę 171 tys. Zł.

11
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

V. stwierdzenianiezależnegobiegłegorewidenta

(b) Zakres badania nĺe był ogranĺczony

(c) AP posiada aktuaIną, zatwierdzoną W dniU 9 kwietnia 2011 r. przez Zarząd dokumentację
opisującą zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez AP zasady rachunkowości były
dostosowane do jej potrzeb ĺ uapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń
istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego AP, przY
zachowa niu zasady ostroŹnoścĺ.

(d) Bĺ|ans zamknięcia na koniec ubiegłego roku obrotowego Został' We wszystkich istotnych
aspektach, praWidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych, jako bilans otwarcia bieżącego
okresu.

(e) Dokonallśmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości' Na5zej ocenie
podlegaĺy w szczególności:
- prawidłowośćdokumentacjioperacjigospodarczych,
- rzeteIność, bezbłędność i sprawdzaIność ksiąg rachunkowych, w tym także prowadzonych

Za pomocą kom putera,
- stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za

pomocą kom putera,
- ochrona dokumentacjĺ księgowej, ksiąg rachunkowych i spraWoŻdania finansowego,

ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczegó|nych pozycji spraWoZdania
finansowego daje podstawę do wyrażenia ogólnej, całościowej ibez zastrzeżeń opiniĺ o
prawidłowości irzetelności tego sprawozdania. Nie było celem naszego badania wyrażenie
kompIeksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego systemu.

(f) lnformacja dodatkowa, obejmu.jąca Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia
przedstaWia wszystkie istotne informacje okreś|one przez UstaWę o rachunkowości.

(s) lnwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona oraz rozliczona Żgodnie z UstaWą
o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych roku badanego.

(h) sprawozdanie finansowe za rok poprzedza.|ący zostało zbadane przez Katarzynę Podgórną _
Kancelaria Biegłego Rewidenta. Biegły rewident Wydał opinię bez zastrzeżeń.

(i) Sprawozdanie finansowe AP za rok obrotowy od 1 styczniâ do 31 grudnia 2012 r. zostało
zatwierdzone uchwałą nr 1 XXXl Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego
obradującego W dnĺach 20_21 kwietnia 2013 r' W Warszawĺe.

Na dzień nĺniejszego raportu sprawoŻdanie finansowe za rok ŻO12 nie zostało złożone w
Krajowym Rejestrze Sądowym.

(a) Zarząd AP przedstawiľ w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia iośWĺadczenia oraz
przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych iwykazaniu
wszelkich zobowiązań warunkowych, a także poinformował o istotnych zdarzeniach, które
nastąpiły po dniu bi|ansowym do dnia złoŹenia ośWiadczenia.

ľv
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Aeroklub Polski
Raport z badania sprawozdania Íinansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Vl. lnformacje iuwagi końcowe

Niniejszy raport Żostał sporządzony w związku z badanĺem sprawozdania finansowego Aerok|ubu
Polskiego z sĺedzibą w Warszawie, przy ulicy 17 stycznia 39. Badaniu pod|egało sprawozdanĺe
fina nsowe obejmująceI

(a) wprowadzenie;

(b) bilans sporządzony na dzleń 31 grudnia 2013 r', który po stronie aktywóW i pasywów wykazuje
sumę 8 762 108,35 zł;

(c) rachunek zyskóW i strat Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 201'3 r. wykazujący zysk
netto W kwocie 7 oo7,L3 zł;

(d) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od ]. stycznia do 31 grudnia 2013 r'
wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 353 01'4,31' zł;

(e) rachunek przepţwów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

wykazujący wpływy pieniężne netto W kwocie 209 571',78 zł;

(f) dodatkowe info rmacje iobjaśnienia

Sprawozdanie finansowe Zostało podpĺsane przez Żarząd AP' Sekretarza GeneraInego oraz osobę,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dnia 15 marca Ż0L4 r. Raport powinien być
odczytywany wraz z opinią nieza|eżnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia De|egatów
Aeroklubu Polskiego z dnia 21 marca 2014 r. dotyczącą wyże.j opĺsanego sprawozdania fĺnansowego.
opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek Wynikający z przeprowadzonego badania.
Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź
zagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym Ustaleniom odpowiedniej wagi {ĺstotności),
uwzg|ędnia.jącej WpłyW stwierdzonych faktów na rzeteIność i prawidłowość sprawozdania
fina nsowego.

P rzeprowadzający badanie w ĺmieniu

Katarzyna Podgórna
Ka ncelaria Bĺegłego Rewidenta
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3637

t/ax1 ?oapĺL^_

KIuczowy Biegły ReWident
Katarzyna Podgórna
Numer ewidencyjny 90134

u4_

Warszawa, 2L marca 201,4 r
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