
INFORMACJA DODATKOWA

I

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
a) rachunek wyników oraz bilans sporządzone zostały wg wzoru określonego dla jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.;
b) aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 
przewidziany ustawą o rachunkowości;
c) dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto 
następujące ustalenia:
- składniki o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów;
- składniki o wartości od 1000,00 zł do 3500,00 zł są zaliczane do środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów, dla tego rodzaju składników 
majątku dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w miesiącu przyjęcia do 
użytkowania;
- składniki o wartości powyżej 3500,00 zł są zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie oddania do używania ustalany 
jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego składnika, który to decyduje o okresie amortyzacji, 
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
oddania składnika do użytkowania;
- stany i rozchody , objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wyceniane są w cenach 
zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.  

II

Łączna wartość aktywów obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 12 032,23 zł  

Na stan środków finansowych składają się: 
- stan środków w kasie: 0,00 zł
- stan środków na rachunku bankowym: 12 032,23 zł

Fundusze własne:
- stan na początek 2013 r.: 13 856,43 zł
- wynik finansowy roku obrotowego: - 2 570,20 zł
- stan na koniec 2013 r.: 11 286,23 zł

III

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Przychody z tytułu działalności statutowej ogółem: 21 112,74 zł

Struktura przychodów statutowych:
- wpłaty z tytułu darowizn: 21 000,00 zł

Struktura przychodów pozostałych:
- przychody finansowe (odsetki): 112,74 zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-29

Struktura kosztów działalności statutowej stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone 
statutem oraz kosztów administracyjnych.

Koszty realizacji zadań statutowych ogółem: 22 318,17 zł
Koszty administracyjne ogółem: 1 364,77 zł

Struktura kosztów statutowych:
1. Dotacje:
- MKS Iskra Pszczyna: 10 250,00 zł
- Klub Sportowy Czarni Piasek: 1 000,00 zł
- LKS Frydek: 500,00 zł 
- KSW EL TORO: 500,00 zł
- Pszczyńskie Towarzystwo Sportowe: 1 000,00 zł

2. Wsparcie rzeczowe projektów:
- Ferie z POSiR-em: 438,20 zł
- Grand Prix w Piłce Ręcznej: 300,00 zł
- Liga Maluchów: 386,60 zł
- 4. Turniej Mikołajkowy: 646,77 zł
- II Nordic Walking: 579,33 zł
- Konkurs „Mała Chochla”: 150,00 zł
- MLF: 527,67 zł
- MKS Iskra Pszczyna: 500,00 zł 
- Turniej plażowy piłki nożnej: 700,00 zł
- Turniej plażowy siatkówki: 800,00 zł
- Akcja „Zdrowie jest smaczne”: 1 500,00 zł
- UKS Centrum: 2 239,60 zł
- 15-lecie ATS Jakub Pszczyna: 300,00 zł

3. Struktura kosztów administracyjnych:
- Usługi obce: 1 321,27 zł
- Podatki i opłaty: 43,50 zł
    

V

Fundusz statutowy jest zwiększany lub zmniejszany corocznie o zrealizowany zysk (nadwyżkę przychodów nad 
kosztami) lub poniesioną stratę (nadwyżkę kosztów nad przychodami). 

Fundusz statutowy wykorzystywany jest do realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego.

W 2013 roku fundusz statutowy został powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami w roku 2012 i 
wyniósł: 13 856,43 zł

VI

W roku 2013 Fundacja nie udzielała żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Fundacja na koniec roku 2013 posiada zobowiązania nie przeterminowane:
- AP AWANGARDA: 246,00 zł
- ART GADŻET: 500,00 zł
Zobowiązania te zostały rozliczone w 2014 roku.

Fundacja nie ma żadnych należności na koniec roku 2013.

VII

W roku 2014 Fundacja przewiduje zmiany w przychodach i kosztach, jak również w źródłach finansowania w 
stosunku do roku ubiegłego w związku z otrzymaniem statusu organizacji pożytku publicznego, a tym samym 
możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach 1 % podatku dochodowego.

Druk: MPiPS


