
INFORMACJA DODATKOWA

I

1 a)      Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
------------------------------------------------------------

1. Należności i zobowiązania  - wycena w kwocie wymaganej zapłaty
2. Środki pieniężne               - w wartości nominalnej
3. Fundusze własne               - w wartości nominalnej    

     b)      Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
              ----------------------------------------------------------------------------------------

1. Nie wystąpiły

    c)       Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach
             -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nie wystąpiły
II

2 a)   Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe
            ------------------------------------------------

1.Grunty  - nie występują
2.Budynki,lokale,obiekty - nie występują
3.Urządzenia techniczne i maszyny - nie występują
4.Środki transportu - stan na początek roku obrotowego  - 6000,00 ,  stan na koniec roku obrotowego  6000,00
5.Inne środki trwałe - nie występują

   Razem:stan na początek i na koniec roku obrotowego wynosi 6000,00

     2b)   Umorzenie Środków trwałych - amortyzacja
            -----------------------------------------------------

1.Grunty  -  nie występują
2.Budynki,lokale,obiekty - nie występują
3.Urządzenia techniczne i maszyny  - nie występują
4.Środki transportu - stan na początek roku obrotowego - 6000,00 , stan na koniec roku obrotowego - 6000,00
5.Inne środki trwałe - nie występują

  Razem umorzenie środków trwałych - amortyzacja wynosi 6000,00

       c)   Grunty użytkowane  wieczyście  - nie występują
            --------------------------------------
     
       d) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy  - nie występują
           ----------------------------------------------------------------------------

       e) Wartości niematerialne i prawne - nie występują 
          ----------------------------------------

       f) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- amortyzacja   - nie występuje
          ------------------------------------------------------------------------

       g) Inwestycje długoterminowe  - nie występują
          ---------------------------------

       h) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,przewidywanym umową 
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okresie spłaty
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. dostaw i usług do 1 roku - na początek roku obrotowego - 0 , na koniec roku obrotowego 5280,00
2. podatków - nie wystąpiły
3. środków od ZUS - nie wystąpiły
4. wynagrodzeń - nie wystąpiły
5. dochodzone na drodze sądowej - nie wystąpiły
6. innych należności - nie wystąpiły

Razem należności na koniec roku obrotowego wg.okresu wymagalności do 1 roku wynoszą 5280,00 
W/w należności zapisane są w bilansie w poz.  B "Aktywa obrotowe" II - Należności krótkoterminowe.

      
        2 i) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 
okresie spłaty
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. kredytów i pożyczek  nie wystąpiły
2. dostaw i usług do 1 roku- na początek roku obrachunkowego - 5359,75 , na koniec roku obrachunkowego  - 
1475,61   powyżej 1 roku nie wystąpiły
3. podatków do 1 roku - na początek roku obrachunkowego-1851,00 na koniec roku obrachunkowego - 917,00 
powyżej 1 roku nie wystąpiły
4. ubezpieczeń społecznych do 1 roku - na początek roku obrachunkowego-4865,30 na koniec roku - 3385,16   
powyżej 1 roku nie wystąpiły
5. wynagrodzeń do 1 roku i powyżej roku -  nie wystąpiły
6. zobowiązań wekslowych do 1 roku i powyżej roku- - nie wystąpiły
7. innych zobowiązań do 1 roku i powyżej roku - nie wystąpiły

   Razem zobowiązania do 1 roku, na początek roku obrotowego wynosiły 12352,55 na koniec roku 5777,77
   w/w zobowiązania zapisane są w bilansie w poz .B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania"

      2 j) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne  -  nie wystąpiły
      2k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów        -  nie wystąpiły
      2I) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły
      2J) Zatrudnienie i wynagrodzenia - przeciętne zatrudnienie w roku - 5 osób
            w tym: w administracji 1 osoba,obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych,kursów instruktorskich-3 
osoby,obsługa Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego - 1 osoba.
      2K) Liczba osób,które przekroczyły wynagrodzenie(art.9 ust.1 pkt 2 Ustawy o p.p. i w. = 0

III

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
            ---------------------------------------------------------------------
a) Przychody z działalności statutowej                      492 133,74
   
    składki brutto określone statutem                            9 180,00

    Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej p.p.  159 619,40
    z tego: dotacje budżetowe                   146 470,00
               przychody z 1% podatku            12.649,40
               przychody z imprez sportowych       500,00

    Przychody z działalności statutowej odpłatnej p.p.    318 143,00
     z tego: ze szkolenia instruktorów sportu i rekreacji 254 063,00  
                z obsługi kursów przez KOMSZ                    64 080,00
    Pozostałe przychody określone statutem - nie wystąpiły

b) Pozostałe przychody - nie wystąpiły
c) Przychody finansowe                                             5 191,34
   z tego:odsetki od lokat,wkładów bankowych                   4,59
             inne przychody                                            5 186,75 (zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy i 
Fundusz Gw.Św.Pracowniczych)

IV
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Sporządzono dnia:2013-03-17

4a) Informacje o strukturze kosztów
      -----------------------------------------------

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego    215 491,85
(świadczenia pieniężne)
-kampanie prozdrowotne                                                    92 435,89

-organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych                     59 087,96
-programy terapeutyczne-ośrodek terapii ruchowej            39 658,84
-działalność organizacyjno-promocyjna                             11 204,37
-kurs Nordic Walking                                                         3 992,24
-sprzęt sportowy,nagrody dla zwycięzców                           9 112,55    

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego         291 932,26
(świadczenia pieniężne)
-szkolenie instruktorów rekreacji ruchowej i sportu            249.913,30
-obsługa kursów przez KOMSZ                                           42 018,96

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych  - nie wystąpiły

Koszty administracyjne:                                                     43 767,83
- zużycie materiałów i energii  2 839,60
- usługi obce                          6 348,60
- podatki i opłaty                         50,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 737,97
- amortyzacja  0
- pozostałe koszty                   5 791,66 /  Pozostałe koszty poz "b"i poz,"c" Koszty finansowe  - nie występują.

V

5a Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego
----------------------------------------------------------------------------

1. Stan na początek roku obrotowego   99 691,38
a. zwiększenia                                         0
    - z zysku       0
    - inne            0
b. zmniejszenia                                        0
    -pokrycie straty                       (-)    59 058,20
    -inne            

2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi  40 633,18

Nie wystąpiły zmiany w funduszu z tytuły aktualizacji wyceny.

2b.Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
-----------------------------------------------------------

Wynik na działalności statutowej               (-) 20 481,71
w tym:
Działalność statutowa odpłatna                 (+) 26 210,74
Działalność statutowa nieodpłatna             (-)  46 692,45

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

1. gwarancje     - nie występują       
2.poręczenia     - nie występują      
3.kaucje i wadia - nie występują      
4.inne zobowiązania  - nie występują

VII

Sporządziła: Bożena Komorowska gł.księgowa Toruńskiego Związku TKKF
Toruń,dnia 27.02.2013r
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