
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA  
DO  

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 
1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO BILANSU  
 

1.1 Zmiany w środkach trwałych w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 
 

Wyszczególnienie Grunty własne 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów 

Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne, 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki trwałe Razem 

Warto ść brutto               

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia, w tym: - - - 8.660,00 - - 8.660,00 

 - aktualizacja wartości       - 

 - nabycie    8.660,00   8.660,00 

Zmniejszenia, w tym: - - - - - - - 

 - sprzedaż       - 

 - likwidacja       - 

Wartość brutto na koniec okresu - - - 8.660,00 - - 8.660,00 

Umorzenie        

Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 0,00 974,16 0,00 0,00 974,16 

Zwiększenia - umorzenie bieżące    1.786,00   1.786,00 

Zmniejszenia, w tym: - - - - - - - 

 - likwidacja       - 

 - sprzedaż       - 

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 2.760,16 0,00 0,00 2.760,16 

Warto ść ksi ęgowa netto na 31.12.2013 - - - 5.899,84 - - 5.899,84 

Stopień zużycia od wartości początkowej (%) - - - 31,87% - - - 
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1.2 NIEAMORTYZOWANE  LUB  NIEUMARZANE  PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKI  TRWAŁE  
UŻYWANE  NA  PODSTAWIE  NAJMU,  DZIERŻAWY  I  INNYCH  UMÓW,  W TYM  Z TYTUŁU  
LEASINGU. 
 

Lp. Nazwa środka trwałego Adres Wartość 

1. biuro (siedziba) ul. Parkowa 27, 05-120 
Legionowo 

brak informacji 

 

1.3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE , KRÓTKOTERMINOWE I ROSZCZENIA  
 
 

  31.12.2012  31.12.2013 

Struktura czasowa według terminu wymagalności:     

Należności bieżące  0,00  0,00 

Należności przeterminowane:  600,00  600,00 

• Do 3 miesięcy na dzień bilansowy  550,00  0,00 

• Od 3 do 6 miesięcy na dzień bilansowy  0,00  0,00 

• Od 6 miesięcy do 1 roku na dzień bilansowy  0,00  0,00 

• Powyżej 1 roku na dzień bilansowy  50,00  600,00 

Należności brutto  600,00  600,00 

     

Odpisy aktualizujące wartość należności:  0,00  0,00 

     

Należności netto  600,00  600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 

 
Na należności długoterminowe  na dzień  
 
Na należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2013 roku składają się należności od Eaton 
Electronics Sp. z o.o. w kwocie 550,00 zł z tytułu wynajmu boiska ze sztuczną nawierzchnią w 
listopadzie 2012 roku oraz od zespołu Young Boys Legionowo (50,00 zł) z tytułu organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych w roku 2011.  
 
Na należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2012 roku składają się należności od Eaton 
Electronics Sp. z o.o. w kwocie 550,00 zł z tytułu wynajmu boiska ze sztuczną nawierzchnią w 
listopadzie 2012 roku  oraz od zespołu Young Boys Legionowo (50,00 zł) z tytułu organizacji 
imprez sportowo-rekreacyjnych w roku 2011.  
 
 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE INNE  

 
 
Na zobowiązania krótkoterminowe inne na dzień 31 grudnia 2013 roku składa się zobowiązanie wobec Prezesa 
Zarządu Stowarzyszenia w kwocie 510.39 zł (faktury i rachunki opłacone przez Prezesa z własnych środków 
prywatnych, niezwrócone przez Stowarzyszenie do końca 2013 roku).  
 
Na zobowiązania krótkoterminowe inne na dzień 31 grudnia 2012 roku składa się zobowiązanie wobec Prezesa 
Zarządu Stowarzyszenia w kwocie 1.508,78 zł (faktury i rachunki opłacone przez Prezesa z własnych środków 
prywatnych, niezwrócone przez Stowarzyszenie do końca 2012 roku). W 2013 roku zobowiązania zostały 
spłacone. 
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2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
 
 
2.1 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA ŻY TOWARÓW I 

PRODUKTÓW  
 
Wyszczególnienie za 2013 rok  Przychody ze 

sprzedaży krajowej  
 Przychody ze 

sprzedaży 
eksportowej 

 Razem 

  zł  zł  zł 

Towary   0,00  0,00  0,00 

Usługi    61.477,50  0,00  61.477,50 

Ogółem towary i produkty  61.477,50  0,00  61.477,50 

 
Na sprzedaż usług składają się :   
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 58.040,00 zł (94,41%) 
- najem boiska 3.437,50 zł (5,59 %) 

Razem 61.477,50 zł  
 
Usługi organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych polegają na organizacji rozgrywek 
Legionowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich (rozgrywki organizowane na Stadionie Miejskim w 
Legionowie) dla zorganizowanych grup sportowych w dwóch okresach oraz innych imprez 
sportowych tj. turniejów piłkarskich i halowej zimowej ligi piłkarskiej.  
 
Liga piłkarska na świeżym powietrzu : 
I okres : wpłaty dokonywane są lutym i marcu danego roku i dotyczą organizacji rozgrywek 
sportowych w okresie od marca do lipca danego roku. W roku 2013 w I okresie zanotowano 
przychody w wysokości 22.340,00 zł. 
II okres : wpłaty dokonywane są w sierpniu i wrześniu danego roku i dotyczą organizacji rozgrywek 
sportowych w okresie od września do końca roku. W roku 2013 w II okresie odnotowano przychody 
w wysokości 26.850,00 zł. 
Impreza sportowa w dniach 9 i 16 lutego 2013 roku (IX Turniej Halowej Piłki Nożnej) : 
odnotowano przychody w kwocie 1.500,00 zł.  
 
Impreza sportowa w dniach 4 i 11 sierpnia 2013 roku (XII Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Prezydenta Miasta Legionowa) : odnotowano przychody w kwocie 2.4000,00 zł.  
 
Halowa liga piłkarska (rozgrywana w okresie od 14 grudnia 2013 do 31 marca 2014 roku) – 
odnotowano przychody w wysokości 4.950,00 zł 
 
A oto dane porównawcze za rok obrotowy 2012: 
 
Wyszczególnienie za 2012 rok  Przychody ze 

sprzedaży krajowej  
 Przychody ze 

sprzedaży 
eksportowej 

 Razem 

  zł  zł  zł 

Towary   0,00  0,00  0,00 

Usługi    40.865,00  0,00  40.865,00 

Ogółem towary i produkty  40.865,00  0,00  40.865,00 

 
Na sprzedaż usług składają się :   
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 36.940,00 zł (90,40%) 
- najem boiska 3.925,00 zł (9,60 %) 

Razem 40.865,00 zł  
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Usługi organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych polegają na organizacji rozgrywek (ligi piłki nożnej na 
świeżym powietrzu) dla zorganizowanych grup sportowych w dwóch okresach oraz innych imprez sportowych 
tj. turniejów piłkarskich i halowej zimowej ligi piłkarskiej.  
 
Liga piłkarska na świeżym powietrzu : 
I okres : wpłaty dokonywane są lutym i marcu danego roku i dotyczą organizacji rozgrywek sportowych w 
okresie od marca do czerwca danego roku. W roku 2012 w I okresie zanotowano przychody w wysokości 
17.460,00 zł oraz udzielono bonifikaty w wysokości 5.920,00 zł, co daję łączną kwotę przychodów w wysokości 
11.540,00 zł  
II okres : wpłaty dokonywane są w sierpniu i wrześniu danego roku i dotyczą organizacji rozgrywek 
sportowych w okresie od września do końca roku. W roku 2012 w II okresie odnotowano przychody w 
wysokości 23.550,00 zł oraz udzielono bonifikaty w wysokości 6.750,00 zł, co daje łączną kwotę przychodów w 
wysokości 16.800,00 zł.   
 
Impreza sportowa w dniach 11 i 12 lutego 2012 roku (VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej) : odnotowano 
przychody w kwocie 1.400,00 zł.  
 
Impreza sportowa w dniu 12 lipca 2012 roku – przychody w kwocie 1.800,00 zł 
 
Impreza sportowa w dniach 11 i 12 sierpnia 2012 roku (XI Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta 
Miasta Legionowa) : odnotowano przychody w kwocie 1.000,00 zł.  
 
Halowa liga piłkarska (rozgrywana w okresie od 8 grudnia 2012 do 31 marca 2013 roku) – odnotowano 
przychody w wysokości 4.400,00 zł 
 
 
2.2 STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ  

  
 

W roku 2013 poniesiono następujące koszty usług obcych :  
 
Usługi obce:  
  
Usługi pocztowe 13,65 zł 
Usługi bankowe 56,57 zł 
Usługi przewozu bramek na Turniej Halowy 100,00 zł 
Zwrot dotacji do Urzędu Miasta Legionowo  108,00 zł 
Usługa naprawy sprzętu elektronicznego 147,60 zł 
Bonifikata za udział w Lidze Halowej 800,00 zł 
Usługi utrzymania strony internetowej 2.211,17 zł 
Usługi najmu hali sportowej 2.688,19 zł 
Usługa organizacji imprez zakończenia rozgrywek 2.702,99 zł 
Bonifikata za udział w Lidze Szóstek (jesień) 7.450,00 zł 
Bonifikata za udział w Lidze Szóstek (wiosna) 7.730,00 zł 
Usługi najmu boiska 26.028,00 zł 

Razem 50.036,17 zł 
 
Dla porównania koszty usług obcych w roku 2012 kształtowały się następująco :  
 
Usługi obce:  
  
Usługi pocztowe 13,65 zł 
Usługi bankowe 61,00 zł 
Usługa organizacji imprezy zakończenia rozgrywek 2.500,00 zł 
Usługi najmu boiska 22.032,00 zł 

Razem 24.601,30 zł 
 
W roku 2013 Stowarzyszenie nie poniosło kosztów podatków i opłat. 
W roku 2012Stowarzyszenie nie poniosło kosztów podatków i opłat.  
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Na koszty zużytych materiałów i energii w 2013 roku składają się koszty nabytych niskocennych składników 
majątkowych o charakterze biurowym (kwota 3.106,49 zł) oraz artykuły sportowe (typu piłki do gry w piłkę 
nożną, torby sportowe, stroje sportowe, medale i puchary) przeznaczone na potrzeby własne (organizacja imprez 
sportowych) – kwota 8.548,41 zł oraz na nagrody przekazywane zwycięzcom organizowanych imprez 
sportowych (puchary o wartości 3.542,79 zł oraz artykuły sportowe o wartości 13.692,36 zł), a także woda na 
turnieje (kwota 891,44 zł).  
 
Niskocenne składniki majątkowe o charakterze biurowym 3.106,49 zł 
Artykuły sportowe przeznaczone na potrzeby własne 8.548,41 zł 
Nagrody przekazane zwycięzcom organizowanych imprez sportowych (puchary) 3.542,79 zł 
Nagrody przekazane zwycięzcom organizowanych imprez sportowych (sprzęt sportowy)  13.692,36 zł 
Napoje na turnieje 891,44 zł 

Razem 29.781,49 zł 
 
 
Na koszty zużytych materiałów i energii w 2012 roku składają się koszty nabytych niskocennych składników 
majątkowych o charakterze biurowym (kwota 3.634,87 zł) oraz artykuły sportowe (typu piłki do gry w piłkę 
nożną, torby sportowe, stroje sportowe, medale i puchary) przeznaczone na potrzeby własne (organizacja imprez 
sportowych) – kwota 5.951,84 zł oraz na nagrody przekazywane zwycięzcom organizowanych imprez 
sportowych (puchary o wartości 3.267,43 zł oraz artykuły sportowe o wartości 13.904,99 zł, w tym 6.000,00 zł - 
nagrody otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Legionowie w dniu 6 września 2011 roku), a także woda na 
turniej (kwota 742,58 zł).  
 
Niskocenne składniki majątkowe o charakterze biurowym 3.634,87 zł 
Artykuły sportowe przeznaczone na potrzeby własne 5.951,84 zł 
Nagrody przekazane zwycięzcom organizowanych imprez sportowych (puchary) 3.267,43 zł 
Nagrody przekazane zwycięzcom organizowanych imprez sportowych (sprzęt sportowy)  13.904,99 zł 
Napoje na turnieje 742,58 zł 

Razem 27.501,71 zł 
 
 
W roku 2013 nie poniesiono kosztów wynagrodzeń. 
W roku 2012 nie poniesiono kosztów wynagrodzeń.  
 
 
 
2.3 PODATEK DOCHODOWY -USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA  
 

Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i  w zakresie określonym w art.17 ust.1 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i nie osiąga przychodów z działalności wymienionych w 
art.17 ust.1a punkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art.17 ust.1b. Stowarzyszenie 
składa roczną deklarację CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego  w Legionowie.  
 
 
  31.12.2013 

I Zysk brutto 3.400,18 

II Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 

III Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania 0,00 

IV Przychody zmniejszające podstawę opodatkowania 0,00 

V Przychody zwiększające podstawę opodatkowania, w tym: 0,00 

VI Dochód do opodatkowania - zwolniony (art. 17) 3.400,18 

 Kwota do zapłaty na rachunek Urzędu Skarbowego 0,00 
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  31.12.2012 

I Zysk brutto 15.677,97 

II Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 

III Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania 0,00 

IV Przychody zmniejszające podstawę opodatkowania 0,00 

V Przychody zwiększające podstawę opodatkowania, w tym: 0,00 

VI Dochód do opodatkowania - zwolniony (art. 17) 15.677,97 

 Kwota do zapłaty na rachunek Urzędu Skarbowego 0,00 
 
 
2.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  
         
Na saldo pozostałych przychodów zrealizowanych w roku 2013 składają się :  
 
- dotacja z Urzędu Miasta Legionowo 20.000,00 zł 
- wpływy z tytułu 1% podatku dla OPP 2.367,31 zł 

Razem 22.367,31 zł 
 
Gmina Legionowo – Urząd Miasta Legionowo zawarła ze Stowarzyszeniem w dniu 18 stycznia 2013 roku 
umowę o numerze WEIS.524.2.4.2013, zlecając Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pod tytułem 
"Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka 
nożna". Umowa została zawarta na okres od dnia 17 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. W dniu 5 
lutego 2013 roku na rachunek bankowy Stowarzyszenia wpłynęła kwota 10.000,00 zł stanowiąca pierwszą 
transzę. Druga transza w kwocie 10.000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy Stowarzyszenia w dniu 3 września 
2013 roku.  
 
 
Na saldo pozostałych przychodów zrealizowanych w roku 2012 składają się :  
 
- dotacja z Urzędu Miasta Legionowo 18.000,00 zł 
- darowizna ze Starostwa Powiatu Legionowskiego 6.000,00 zł 
- wpływy z tytułu 1% podatku dla OPP 2.584,90 zł 
- odszkodowania, kary 600,00 zł 

Razem 27.184,90 zł 
 
Gmina Legionowo – Urząd Miasta Legionowo zawarła ze Stowarzyszeniem w dniu 6 lutego 2012 roku umowę o 
numerze WEIS.524.2.24.2012, zlecając Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna. Umowa 
została zawarta na okres od dnia 5 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. W dniu 18 lutego 2012 
roku na rachunek bankowy Stowarzyszenia wpłynęła kwota 9.000,00 zł. Druga transza w kwocie 9.000,00 zł 
wpłynęła na rachunek bankowy Stowarzyszenia w dniu 4 września 2012 roku.  
 
W dniu 6 lipca 2012 roku Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie 
przekazał Stowarzyszeniu nagrody rzeczowe (odzież sportowa) o łącznej wartości 6.000,00 zł, w tym m.in. 
dresy, torby, komplety piłkarskie i strój bramkarski.  
 
Kwota odszkodowania i kar wynika z obciążeń zespołów uczestniczących w rozgrywkach sportowych na skutek 
niestosowania się do regulaminów rozgrywek lub regulaminu użytkowania wyposażenia oraz porządku w 
pomieszczeniach udostępnionych podczas rozgrywek.  
 
 
2.5 PRZYCHODY FINANSOWE  
 
Na saldo przychodów finansowych (kwota 1.159,03 zł) na dzień 31 grudnia 2013 roku w całości składają się 
odsetki od lokat terminowych, które Zarząd Stowarzyszenia zakładał w trakcie roku 2013 w Credit Agricole 
Bank Polska S.A. 
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Na saldo przychodów finansowych (kwota 1.105,24 zł) na dzień 31 grudnia 2012 roku w całości składają się 
odsetki od lokat terminowych, które Zarząd Stowarzyszenia zakładał w trakcie roku 2012 w Credit Agricole 
Bank Polska S.A. 
 
 
3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA  
 

3.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENI ĘŻNYCH  
 
 31.12.2012  31.12.2013 

Środki pieniężne w kasie  0,00  0,00 

Środki pieniężne na rachunku bieżącym  43.043,17  47.230,96 

Lokata terminowa  0,00  0,00 

Inne środki pieniężne  0,00  0,00 

     

Razem  43.043,17  47.230,96 

 
 
Informacje nie wymienione w sprawozdaniu, a przewidziane załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości 
Stowarzyszenia nie dotyczą bądź w roku obrotowym nie miały miejsca.  
 
 

Legionowo, dnia 26 marca 2014roku 
 
 
Podpisy członków Zarządu :  
 
 
 
 
……………………………………                        ……………………………………               
Robert Utko – Prezes Zarządu                       Andrzej Tybuchowski – Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 
……………………………………                        ……………………………………               
Paweł Chmielewski - Członek Zarządu Sekretarz     Łukasz Wojnowski – Członek Zarządu Skarbnik 
 
 
 
 
……………………………………                        
Marek Chudorliński - Członek Zarządu             
 
 
 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :  
 
 
 
 
…………………………………… 
Robert Utko - Prezes Zarządu  


