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',,Przychod'y z, dziillalnosci statutowej

.. a " r"

A. 115174,90 1013541,10;

L Skladki brutto okreslone statutem 11 980,00 4 370,00
II. Inne przychody okreslone statutem 103194,90 104171,10
B. Kosztyrealizacjizadan statutowych 98678,84 107108,26

-M;fuik :filJarisoWY!!;a.lalnósfstafutoWej(e'Siodtllia I!1jemlla) (A ,B)

,.
,IC: ,.,19496,:06, ,\ 432,84Y-'f!

,p. Kosztyadminisfracy'jne:' 62 525,47 54 214,27

1. Zuzyciematerialówi energii 1 001,24 1 521,50
2. Uslugiobce 6831,23 3 118,65
3. Podatki i oplaty 0,00 450,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 54693,00 49124,12
5. Amortyzacja 0,00 0,00
6. Pozostale 0,00 0,00
E. ' Pozostaleprzychody(nie'Vymiemoew poz.Al G) 43650,00 " 51400,00
F. 0, Pozostale koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0;-00 0,00

G. ',Przychody finansowe
"

0,82 0,74
H. Kosztyfinansowe 0,00 0,00
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J; , Zyski i straty nadzWyczajne " 0,00 0,00
L Zyski nadzwyczajne -wielkosc dodatnia 0,00 0,00
n. Straty nadzwyczajne - wielkosc ujemna 0,00 0,00

,-_.. _ R.''''::- .,., .. , ' ,,_..-,.- .. 0. ' " ' .. " ....
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L Róznica zwiekszajaca koszty roku nastepnego (wielkoscujemna) -2 378,59 -1 380,69
II. Róznica zwiekszajaca przychody roku nastepnego (wielkosc dodatnia) 0,00 0,00
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AkTYWA:
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A. AktY'va trwale 0,00 0,00
"O

I. Wartosci niematenalne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczoweaktywa trwale 0,00 0,00
III. Naleznoscidlugoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycjedlugoterminowe 0,00 0,00
V. Dlugoterminowerozliczeniamiedzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrótowe 2 973,59 324,22
I. Zapasy rzeczo'W)'chaktywów obrotowych 0,00 0,00
II. Naleznoscikrótkoterminowe 0,00 0,00
m. Inwestycjekrótkoterminowe 2 973,59 324,22
1. Srodkipieniezne 2 174,59 324,22
2. Pozostaleaktywa finansowe 799,00 0,00
C. Krótkoterminowerozliczeniamiedzyokresowe 0,00 0,00

.. ,....t......I. ..0 .. ... '. ."", " ,

'2 973,59Suma: ak;fyw,ów
--
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PA,YWA
;- - -. .. .. ..,. ,.... . ' '....

"' Fun;ue wlasne

.

.1 504,61' 1.23,92..
I. Fundusz statutowy 3 883,20 1 504,61
II. Funduszz aktualizacjiwyceny 0,00 0,00
III. Wynik finansowynetto za rok obrotowy -2 378,59 -1 380,69
1. Nadwyzkaprzychodów nad kosztami (wielkoscdodatnia) 0,00 0,00
2. Nadwyzkakosztów nad przychodami(wielkoscujemna) -2 378,59 -1 380,69
....:

Zobowi!lZ8niai rezerwy na zobowiaznia 1 468,98 200,30B.
I. Zobowiazaniadlugoterminowez tytulu kredytówi pozyczek 0,00 0,00
II, Zobowiazaniakrótkoterminowe i fundusze specjalne 1 468,98 200,30
l. Kredyty i pozyczki 0,00 0,00
2. Inne zobowiazania 1 468,98 200,30
3. Funduszespecjalne 0,00 0,00
III. Rezerwyna zobowiazania 0,00 0,00
IV. Rozliczeniamiedzyokresowe 0,00 0,00
1. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów

I

2, Inne rozliczenia miedzyokresowe
.. ....":,.. .." .,.....- ..."..,......o.,. o..._. . ,-,

. ""2 973;i:r9, 324,2.,' Saapasyw.ó\V
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2013
KLUBU SZACHOWEGO "JAVENA HANCZA"

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Przedmiotem podstawowej dzialalnosci stowarzyszenia jest:
organizowanie dzialalnosci w dziedzinie sportu szachowego oraz
tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jego
rozwOJU.
upowszechnianie i popularyzacje walorów sportu, kulturyfizycznej i
turystyki,
prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzatorskiej w
zakresie kulturyfizycznej i sportu. ze szczególnym uwzglednieniem
sportu szachowego. wspóludzial w dzialalnosci wspomagajacej
wspólnoty i spolecznosci lokalne w zyciu kulturalnym i spolecznym.

2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowymrejestrze Sadowym. rejestr
Stowarzyszen po numerem 0000212319.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od
01.01.2013 do 31.12.2013 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone na podstawie ksiag
rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjetych zasad
rachunkowosci wprowadzonychdo stosowaniaZarzadzenie Prezesa z dnia
02.01.2002r.

5. Sprawozdaniebilansjest sporzadzonemetoda porównawcza.
6. Stowarzyszeniezatrudnia dwieosobyzatrudnionena umoweo prace.
7. W ramachrealizowanychzadanzatrudnionabylajedna osoba na umowe-

zlecenie.

II. Omówienie sald kont bilansowych.

Zalacznik do bilansu na dzien 31 ~rudnia 2013r.

KONTO 010- srodki trwale

Aktywa
77649,68 zl

Zalacznik do bilansu na dzien 31 ~rudnia 2013r.

KONTO 070- umorzenie srodków trwalych

Pasywa - 7 649,68 zl



Zalacznik do bilansu na dzien 31 qrudnia 2013r.

KONTO 100- kasa

Aktywa - 102,65 zl

Zalacznik do bilansu na dzien 31 grudnia 2013r.

KONTO 130- rachunki bankowy

Aktywa - stan srodków na rachunkach bankowych 221,57zl

Zalacznik do bilansu na dzien 31 grudnia 2013r.

KONTO 200 - Rozrachunki z kontrahentami

Pasywa 200,00 zl

Zalacznik do bilansu na dzien 31 grudnia 2013 r.

KONTO 222 - rozrachunki z ZUS

Pasywa: zobowiazania dotycza naliczonych
skladek za m-c grudzien 2013 r. 0,30 zl

Zalacznik do bilansu na dzien 31 grudnia 2013r.

KONTO 820 - rozliczenie wyniku finansowego

Pasywa : rozliczenie wyniku finansowego 1504,61zl

Zalacznik do bilansu na dzien 31 grudnia 2013r.
KONTO 860 - wynik finansowy

Aktywa - wynik finansowy za 2013 r. wynosi - 1380,69 zl



III. Kosztv bilansowe dzialalnosci statutowei i administracyjne"

w 2013r. wyniosly: 161 322,53

- zuzycie materialów
- uslugi obce
- wynagrodzenia
- skladki czlonkowskie klubu
- pozostale koszty zwiazane z dzialalnoscia statutowa
- Swiadczenia na rzecz pracowników( oplata ZUS)

1 521,50zl
3118,65zl

41 159,96 zl
450,00 zl

107 108,26 zl
7 964,16zl

159941.84

- przychody z reklamy
- skladki czlonkowskie,
- darowizny
- dotacje
- wpisowe (za udzial w turniejach szachowych)
- odsetki od lokaty

- pozostale przychody( obsl. sedziowska, obsl. Instrukt
zwrot za zakwaterowanie),refundacje

51 400,00,zl
4 370,00 zl

21 103,10 zl
58470,OOzl
9 345,00 zl

0,74 zl
1 520,00zl.

13 733,00 zl

V.Dochód (strata)

- przychody
- koszty uzysk. przychodów
-strata

159941,84zl
161 322,53zl

1 380,69 zl

VI. Zmiany w funduszu statutowym:

-bilans otwarcia 2013r.

-bilans zamkniecia 2013r.
- fundusz statutowy na 31.12.2013

Sporzadzila:
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2 378,59zl
- 1380,69 zl

997,90 zl
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