
                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa 

do sprawozdania finansowego 

za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 

  

 
 

 

 

 

 

 

1. Zastosowane metody wyceny 
 

 
a) Na stanie Klubu widnieją trzy środki trwałe, tj. komputer NOTEBOOK ( amortyzacja 

zakończona w kwietniu 2006 r.), napęd do paralotni  amortyzacja zakończona w 

kwietniu 2009 roku ), maszyna do robót budowlanych ( Zestaw malarski Aurora 

SS11000 ), amortyzacja zakończona w lutym 2014 roku.  

b) Brak na stanie materiałów. 

Zakupy materiałów służących głównie do działalności gospodarczej księguje się 

bezpośrednio w koszty nie tworząc tym sposobem zapasów- ilości zakupionych 

materiałów odpowiadają bieżącemu zużyciu. 

 

c) Bieżące należności i zobowiązania wykazano w sprawozdaniu finansowym w 

wartościach wymagalnej zapłaty. 

 

d) Na koncie „209” – Należności dochodzone na drodze sądowej widnieje kwota 

526.710,02 zł. na którą składają  się: 

 

- należności od Kranenpool – 526.710,02 

      

 

e) Środki pieniężne, fundusze, wycenione zostały wg ich wartości nominalnej. 

f) Pozostałe aktywa i pasywa wycenione zostały wg wartości nominalnej. 

 

  

 

2. Wynik finansowy  Klubu za rok 2015 tj. łącznie z działalności gospodarczej i statutowej 

zamknął się zyskiem w kwocie 35.084,78 zł  

 

Na powyższy wynik finansowy Klubu składają się: 



 

 

a)  Działalność gospodarcza 

 

- przychody                                                      24.227,81 

- koszty (rodzajowe )                                   15.513,29 

  w tym 

  zużycie materiałów i energii                                                11.698,23 

  koszty administracji                                                                  179,22 

  usługi obce                                                                             3.635,84  

 

RAZEM                  8.714,52 

 

b)   Działalność statutowa OPP  

 

      - przychody                                                                           78.823,17 

        w tym: 

  wpływy z 1%                               7.769,11 

  składki członkowskie                 44.910,00 

  dotacje i darowizny                  26.044,06 

  pozostałe przychody dział. Statutowej                     100,00 

         

            - koszty ( rodzajowe )                                                           12.330,80 

              w tym: 

              zużycie materiałów i energii                                                   5.583,67  

              koszty administracji                                                                3.299,44 

              usługi obce                                                                              1.050,10 

              pozostałe koszty                                                                      2.397,5 

         

     

RAZEM                 66.492,37  zysk 

 

c) Działalność statutowa OPP Odpłatna 

 

- przychody  ( kursy, imprezy sportowe)                             110.571,21 

    

- koszty ( rodzajowe )                                                             142.257,91 

  w tym 

  zużycie materiałów i energii                                                    27.067,35 

  koszty administracji                                                                   4.212,10 

  usługi obce                                                                               51.121,66 

  wynagrodzenia                                                                         25.671,00 

  koszty Memoriału                                                                       7.000,00 

  pozostałe koszty ( np. podróże służbowe, ubezpieczenia )      27.185,80 

 

 

 

                                              RAZEM                                      -    31.686,70 strata 
 

 



 

 

d)  Pozostałe przychody:                                                                        0,56 

    operacyjne                                                                            
 

 e)  Pozostałe koszty:                                                                        8.435,97 

      operacyjne  
( darowizny przekazane, nieściągalna należność, odsetki budżetowe )  

 

Koszty wspólne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej – koszty administracji 

( tj media, usługa księgowa ) 

 ujęto w księgach proporcjonalnie do struktury sprzedaży danego miesiąca.  

 

Zysk brutto w kwocie 35.084,78 został pomniejszony o podatek dochodowy od osób 

prawnych w kwocie 7 zł, wynikający z opodatkowania koszów nie stanowiących koszów 

uzyskania przychodu ( odsetki budżetowe ) w kwocie 34,60 zł. 

 

 

 

 

 

 

3. Na koniec roku 2014 dochody z działalności  gospodarczej lat poprzednich przeznaczone, 

a nie wydatkowane na cele działalności statutowej wynoszą 594.735,65, kwota ta zostanie 

powiększona o zysk za 2015 rok ( 594.735,65 + 35.084,78  ) wyniesie 629.820,43. 

 

 

4. Fundusz własny ( obrotowy ) na początek okresu sprawozdawczego wynosił 558.285,32 

 a na koniec roku obrotowego został powiększony o 35.077,78 zysk netto za 2015 rok. 

- Fundusz własny na koniec roku 2015 wynosi 593.363,10 zł. 

 

 

 

Kraków, dn. 09-05-2016 

  Sporządził: Stanisława  Mania  

 

 


