finansowego
_ do sprawozdania
za okes od 01-01-2012
do 31-12-2012

1. Zastosowane
metodywyceny

a) Na

Klubu widniejq-trzy_(rodki trwale, tj. komputer NOTEBOOK
( an\ortyzacja
^stanie
kwierniu 2006 r.). napQddo paralorni amonyzaciu
.ut on"ronu *
i*l::-1"^:
^w,curu zuv:/ roKu ), maszynado rob6t budowlanych
( Zestaw malarski Aurora
SSll000 ). kt6ra-jestamonyzowana
metodqliniow4 wg oto.iqTufql;ch sta*"t
W. bilansieujqrezosratyirodki trwale w- wanoScin'et'to*
k*ocie
?T:,"I^r"?"y.h
r.r.rr.yuzr, rJ.po odt,czenru
rch dotychczasowego
umorzenia.
Nieruchomodtsranowr4ca
samodzidnylokat m l0A, o po ierzchni.6gi3 _2 p";;;y;Kd;;ie
przy ul.
P€dzich6w.zosrala

,.Taterniczek".

przekazana
przezFundatora
_ rriu wy.i,t"go^ii ii" lunau.j;

b) Brak na staniematerialdw.
Zakupy maerialow sluz4cychgl6wnie do dzialalno(ci
gospodarczejksiqgulesrq
bezpoSrednio
w koszty nie tworzac tyrn sposobemzapas6w_
ilo3ci zakupronych
material6wodpowiadaj4
biezqcemu
zuzycru.
Bie24ce.nale2noScii zobowiqzaniawykazano
w sprawozdaniufinansowym w
wartosciachwymagalnej zaplaty.
o) N^a^koncie
,,209"- Naleznoscidochodzone
nadrodzes4dowejwidniejekwota
532.866,42
21.na kt&4skladaj4sig:
- naleznosciod
Compakt _ 6.156.40
- nale2noSci
_ 526.710.02
od Kranenpool

_

e

)
f)

Srodkipienilzne.fundusze.wycenionezostalywg ich
wanoScinominalnei.
rozoslateaktywar pasywawycenionezoslalywg wartosci
nominalnei.

t6

tu

M&*o

2. W1,nikfinansowyKlubuzarok 201 lpz:niez dzialalno(ri
gospodafczej
i statutowej
zanknqlsigstratqw k*o"i" tlszo,z?3ti
Napowyzszy
w),nikfinansowy
Klubuskladaj4
siQ:
a) Dzialalnodigospodarcza
- przychody
- koszty (rodzajowe

)

12.924,00
2r.20r,04

b) DzialalonosistatutowaOpp
- wplywy z tYo
- skladki czlonkowskie
- dotacjei darcwizny
- pozostaleprzychodydzial. Statutow€j

10.050,75
32.850,00
1.488,00
0,00

- przychody razem

44.388,75

- koszty ( rodzajowe

)

2r.052,39

c) Dzialalnodd
statutowaOpp Odplaha
- przychody ( kursy
)
- koszty( rodzajowe
)

70.293,00
r03.242,65

d) Pozostaleprzychody!
operacyne

375,10
3 75 , 1 0

Pozostal€koszfy:
operacyJne

5,00
5,00

Koszty.wsp6lne
dotycz4ce
dzialalaojcisratutowej
i gospodarczei
( ri mediaustugaksi€gowa) uiqrow ksiggachproporcj"^"1;i.il:""kt;;rp;r;;;

&

/K

3 . Na.koniecroku 2012 dochodyz dzialalno3cigospodarczejlat popzednich przezoaczone,
a nie wydatkowanena cele dzialalnojci statutowelwynoszaSeb.ile,3Z,
nJota
"' ta zostata
pomniejszona
o stratQza2Ol2 tok ( 587.tl6,6o _-t.t:520,2i= 569.SSA3i1,.

4 . Funduszwlasny( obrotowy) na pocz4tekokresusprawozdawczego
wynosil
a na Konrecrokuobrotowego
zoshl pomniejszony
ol
17.520,23
zl strataza 2Ol2
rJ Srodki_finanso$e
przekazane
Fundacji..Tatemiczek..
- ovz.z4v.6o
"^3 991.^09
zt nleruchomosc
przekazana
Fundacji..Tatemiczek..

1.363.946,10

Funduszwlasnyna koniecroku 2012w),nosi542.1g5,01.

["/*,'

trNA
BIURORACHUNKOWE
Slnislawa

3+415Ket&i, ul.
bt. 1220G65-30
NIP

Krak6w,dn.2

tF. a3-aD
13r',

V6rL-

2 ('o'' ?en'

41,"*-

2Y.6j' 1o'1?-

Va-[w Qryel^ tg az u3
b/5dlL" 2 ( .oz.zorq
l.y*
'ffi

fl,J*-,u tg?z)zozs

tl"ots"zeatu-su-Z( Oj.2Ot)
G'.celv- Dk- o\ - zo43
\t<rA
fe"

KlubWysokog6rski
Krak6w
ul.Pedzich6w
11110A
31-152Ktak6w

Bifans na dzieh31.12.2012
r.
Wyszczeg6lnienie

31-12-2011

31-12"20,12

804952.80
Warto$ci niematerialne i phwne
Kosztyzakohczonychprac rozwojowch
lnne wafto'ci nienateialne i prawne
Zaliczkina waftogciniematerialnei Nawne
1 443,90

a) grunty
b) budynki,
lokaleiobiektyinZynierii
tEdowej
i wodnej

j maszyny
c) urzqdzenia
technjczne

802 240,A6
2 711,94

d) Srodkihansportu
) inneSrodkilrwale
Zaliczkina Srcdkitrwale w budowie
Nalei noSci allug oterminowe

WaftoSclniematetialnei phwne
Inne inwestycjedlugolern inowe
Aktwa z ttlulu odroczonegopoalatkudochodowego

587 881,60

573627,70

P6tprodukty i produkty w toku

zht
i|'.

Zaliczkina dostawy
Nale2n o Scikrdtkoterm i nowe
Naleznogciod jednostekpowiEzanych

a) z tytuludostawi uslug,o okresie
splaty

539215,04

KlubWysokog6rski
Kfak6w
ul.PQdzich6w
11110A
31-152Krak6w

- do 12miesiecy
powy2ej'12
miesiecy
b) inne

2 Nalezno'ci od pozostalychjednostek
a) z Muludostawi uslug,o okresie
splaty
- do 12miesiecy

534 609,42

539215,04
2 010,62

2010,62

- powyzej12miesiQcy

b) z qdubwbudzetowych

1743,00

c) inne
d) dochodzone
na drodzesAdowej
IIL

In westycje k6 tko tem ino we
1 Kr6tkoteminowe aktywa finansowe
powiEzanych
a) w jednostkach

3 288,00
1 050,0c

532 866,42

532 866,42

13 777,90

19 867,25

43 777,90

19867,25

43 777,94

19 867,25

43 777,9C

19867,25

- udzialylubakcje

- innepapiery
wartosciowe
- udzielone
po2yczki
- innekr6tkoterminowe
aktwafinansowe
jednostkach
b)w pozostalych
- udzialylubakcje

innepapiery
wartosciowe
pozyczki
udzielone
innekr6tkoterminowe
aktywa
finansowe
pienie2ne
c) Srodki
i inneaktywapieniezne
- Srodki
pieniezne
w kasiei narachunkach
pienie2ne
inneSrodki
inneaklywapienie2ne

2 h ne inwestycie k6t koterminowe

tv.

Kr6tk otem in owe rczIi czenia mi edzyokrcsowe

RAZEM AKTYWA

9 494,28

14 545,41

I 392 834.40

575071,60

7a

KlubWysokog6rski
Krak6w
ut Pedzich6w
1 1/.10A
31-152Ktak6w

Wyszczeg6lhienie

31-12-2011

31-12-20,12

PASYWA

A.

Kapital(fundusz)wlasnv

L

6apita, poclstawowy

lt.

'wne

t.

1 363946,10
1 361 666,13

wp@yyna Napnatpo.tstawowy (wietkost

542 185,01
559 705,24

Udztaty(akcje) wtasne (wietkos' uJenna)

^apna I o unctusz) zaPasowy
^apnat z aktuatizacji wyceny
rozostate xapitaly (funalusze)rczetwowe
.ystl (sthta) z tat ubieglych

zysk (strata) netto

x.

-vpt-t . .y.^u ,e(o wct4gu rcxu obrotowaoo
(wietkot' ujflnd

B.

ZobowiEzaniai rezerwyna zobowiazania
t<ezerwyna zobowi qzania

2 279,97

-17 520,23

28 888,30

32 886,59

27 918,40

22 377,62

10495,40

10924,62

9 580,20

I 479,62

I580,20

I479,62

1 Rezerwaz tytuluodrcczonegopodatkudocho(toweao

2 Kezetwana sMadczeniaemerytatnei podobne
- dlugoterminowa
Krotl(oterminowa
3 JOZOStalerczewy
- dlugoterminowe
k16tkoterminowa
zobow i4zania dl ugoterminowe
1 Wobecje cnostekpowiAzanych
2 Wobecpozostalych jednostek
a) Kredflyi pozyczki
b) z t),luluemisjidluZnych
papier6wwartogoowych

cl Innezobowiqzania
finansowe
o) Inne
aoatowi4zani a krdtkotefm i nowe
wooec le cnostekpowiqzanych
a) z tytuludostawI uslug.o okresiewvmaqalnoscl
oo 1ZmresiQcy

powyzeJ
12miesiecy
b) inne
2 woDecpozoslatyc
h jodn ostek
a) kredytyI pozyczki
b) z tyluluemislidluznych
papier6wwanogciowvch

c) InnezobowiEzanta
finansowe
d) z lytdu dostawi ustug
oo 12 miesigcy

E

KlubWysokog6rski
Krakdw
ul.Pedzich6w
11/10A
31-152Krak6w

- powyzej12miesiQcy
e) zaliczkiotzymanena dostawy

wekslowe
0 zobowiazania
g) z ! ulupodatk6w,
cel,ZUSi innychSwiadczei

2 035,00

h)z Muluwynagrodzeh
i) inne

915,20

3 Funduszespecjalne
tv. Rozliczenia miedzyokresowe

410,00

17423,00

11453,00

969,90

t0 508,97

969,90

10 508,97

969,90

10508,97

1 Ujenna wafto'C finy

2 l nne rczliczenia n iedzyokrcsawe
- dlugoterminowe
- krotkolefminowe

RAZEM PASYWA
Dataspozqdzenia:16-03-20
i3
Spozqdzil:
'NA PL
BIURORACHUNKOVIE
SlanislawaMania
td, 12 2606$30 fax

NIP94+1

-Jp13{.
J( 4s

1 392 834,40

575071,60

Zal ietdzil
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v.ceprezes
,

, /

l1,.tAh'

sy",6n,pl{1"ictL

sexretarz
/,r,p'q4""1'
Vaua,l,

.-

-

UzrcnKowle
Zaeqdu jt, c... _ , _ Q:-

'

lq (4 7n7

z8 .o3.2a4j
2\ c'9. 2a1a
j

" 1 " ! 2? 'o j. z':a3v
\J*o

'/,Y" twr, (
-+
JP',rta,"'Q-e-lz"
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RACHUNEKZYSK6W
I STRAT ZArcK2012
r-p

Wyszczeg6lnienie
rrzycnooy ze sprzeda2v i zr6wnane z nih, w rvh
qq JeonosreKpowtqzanych

tzycnooyze sptzedazyusluo( w tvm szkoleni, I
4| anasranupfodlrKtow
_wartos6dodahia;
(zwiekszenie
zmntejszente
wartosdujemna)

tl

I
I
II

l

Rok2012

63 103,28

83217,00

63 103,28

83217,OC

M.L wyrworzentaproduKtownawlasne ootrzebv

rzycnooy
nenoze sprzedazy
towardwi matenat6w
KosztydziatalnoScioperacyjnej
{llonyzacla
:u.yurc rldrenarow I energl

Jslugiobce
ooarKrI optaly

D

vynagroozen|a
oezpEczenta
spoiecznej inneswiadczenta
ozosrare
Koszryroozajowe
'vafloscspzeoanychtowar6wi materialdw
zyst(/strata ze sprzeda2v{ A - B I
Pozostalep|zychodVoDeracvine

I

zys(zezDyc,a
ntefinansowych
aktywdw
trwavch

v l

Rok201'l

Dolacje,skl.czlonkowskie,inne
przychodv
DS
l Innepe ycno0yoperacyjne
Pozostalekosztyoperacvine
5valaze zDycra
ntefinansowych
akty,w6w
trwalych
Aktualizacja
wartoSci
aktt\,v6w
niefinansow;h
ltl nneKosayoperacyjne
zysK/ svata z dzialalnosciopefacvineit C + D - E I
Przychodyfinansowe
ywruenoy
I uoztary
w zyskach,w lvm
ooJeonostek
powjazanych
tl u0seftr,w lym
{rojeonosleK
powtEzanych
l aysKze zoyctaInwestycji
j
^KruatEacJa
wanosctInwestYci
nne
H

Kosztyfinansowe

uoserKr,
w rym
ooJeonosteK
powrqzanych
tl srraraze zbycrarnweslycji
l Aktualizacja
j
wartosciinwestycj
lnne

184231,75
24 262,56
22 213,62
29 935,10
128,8C

6303s,0c
0,00
41 440,6i

145496,08
1268,04
34403,60
36 317,43
375,49
19834,00

0,00
53297,52

3 216.00
-'t2,t128,47

-62 279,08

57 717,12

44 763,85

57 708,50

44 388,75

8,62
20,07

375,10
5,0!

20.01
-63 431,42

-17 520,23

66 285,02

0,00

66 28502

0,0c

573,63

0,00
0,00

573,63

0,0c

5,00

Zysk/stiataz dzialalnoscigosp
(F+G-H)
WynikzdarzednadzwyczajnychlJiJj

i nadzwyczajne
Straty
Zysk/ stratabrutto( l+/-J)

fodatek dochodowy
Pozostaleobwiqzkow".rnni"jir"n[-.y"k,
(zwiekszehiestraty)
Zysk / strata netto (K- L-M
Datasporz4dzenia:
16-03-2013
SpozAdzil

ZaiNietdzit:

crezes
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