
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:

I

Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru:
- nie posiadamy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- nie prowadzimy działalności gospodarczej, w związku z tym nie posiadamy żadnych zapasów środków 
obrotowych.
Przedstawienie dokonywanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli wywierają istotny 
wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:
- nie dokonano zmian.
Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacje finansową oraz 
rentowność jednostki:
- nie dokonano zmian.

II

1. Nie posiadamy środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.
2. Nie posiadamy żadnego majątku obrotowego.
3. W związku z powyższym, nie mamy żadnych kapitałów: podstawowych, zapasowych ani rezerwowych.
4. Wykazany w bilansie dochód (zysk) to środki przeznaczone na wydatki roku następnego.
5. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

III

1. Składki brutto określone statutem - 5.289,39
2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 45.994,18
w tym:
- "Zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne - ferie bez używek" - 2.995,61
- "Wakacje 2012 - bez używek" - 2.998,57
- "Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej seniorów" - 40.000,00
3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej - 3.550,00
4. Darowizny - 2.000,00
5. Odsetki bankowe - 6,33
6. Przychody roku poprzedniego - 5.626,69

IV

1. Koszty administracyjne - 4.446,28
- usługi obce                    -       0,00
- podatki i opłaty              -    341,78
- wynagrodzenia               - 2.200,00
- pozostałe                       - 1.904,50
2. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 45.994,18
- "Zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne - ferie bez używek" - 2.995,61
- "Wakacje 2012 - bez używek" - 2.998,57
- "Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej seniorów" - 40.000,00
3. Koszty działalności statutowej odpłatnej - 11.134,97
4. Koszty finansowe - 300,00

V

Wykazany w bilansie dochód to środki pieniężne na wydatki roku następnego.

VI

Organizacja nie udzielała gwarancji i poręczeń.

VII

Pozycja nie wystąpiła.

Druk: MPiPS


