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DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA  
DO  

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 
1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO BILANSU  
 

 
1.1 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 

 

1.2 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE , KRÓTKOTERMINOWE I ROSZCZENIA  
 
 

  31.12.2009  31.12.2008 

Struktura czasowa według terminu wymagalności:     

Należności bieżące  0,00  0,00 

Należności przeterminowane:  55,00  150,00 

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

• Od 3 do 6 miesięcy na dzień bilansowy  0,00  150,00 

• Od 6 miesięcy do 1 roku na dzień bilansowy  55,00  0,00 

• Powyżej 1 roku na dzień bilansowy  0,00   

Należności brutto  55,00  150,00 

     

Odpisy aktualizujące wartość należności:  0,00  0,00 

     

Należności netto  55,00  150,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 

 
Na należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2009 roku składają się należności od zespołu 
FC Lokomotiv (rachunek nr 40/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku).  
 
Z kolei na należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2008 roku składają się należności od 
drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie (150,00 
zł). Należność otrzymano w roku 2009.  
 
 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁ UG – STRUKTURA 
WIEKOWA  

 
 

31.12.2009 31.12.2008 
Określone umową okresy spłaty      

• Do 3 miesięcy od dnia bilansowego  915,00  728,60 

• powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego  0,00  0,00 

Przeterminowane  0,00  0,00 

  915,00  728,60 
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Na zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2009 roku składa się 
zobowiązanie wobec Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie z tytułu faktury VAT nr F 
0214/2009 z dnia 16 grudnia 2008 roku (ochrona fizyczna rozgrywek sportowych) na kwotę 915,00 zł. Faktura 
ta – pismem z dnia 30 grudnia 2009 roku - został zakwestionowana przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 
Na zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2008 roku składa się 
zobowiązanie wobec Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie z tytułu faktury VAT nr F 
0212/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku (wynajem boiska) na kwotę 513,60 zł. Faktura została spłacona przez 
Stowarzyszenie w styczniu 2009 roku. Na zobowiązania inne składają się zobowiązania w kwocie 215,00 zł 
wobec Prezesa Zarządu z tytułu rozliczenia zaliczek i zostały spłacone w roku 2009.  
 
 
1.4 ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE – PASYWA 
 
Na dzień 31 grudnia 2009 rozliczenia międzyokresowe nie występują.     
 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Stowarzyszenie wykazuje krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w 
kwocie 310,30 zł, które dotyczą kosztów najmu boiska od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie 
– koszty odnoszą się do roku 2008, a zostały zafakturowane przez kontrahenta w roku 2009 (faktura 0027/2009 z 
11 lutego 2009 roku). 
 
 
 
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 2009 rok  Przychody ze 
sprzedaży krajowej  

 Przychody ze 
sprzedaży 

eksportowej 

 Razem 

  zł  zł  zł 

Towary   0,00  0,00  0,00 

Usługi    40.962,50  0,00  40.962,50 

Ogółem towary i produkty  40.962,50  0,00  40.962,50 

 
Na sprzedaż usług składają się : 
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych                                        26.075,00 zł   (63,42%) 
- najem boiska                                                                                         10.787,50 zł   (26,57%) 
- reklama                                                                                                   4.100,00 zł    (10,01%) 
                                      Razem                                                               40.962,50 zł 
 
Usługi organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych polegają na organizacji rozgrywek (ligi piłki nożnej) dla 
zorganizowanych grup sportowych w dwóch okresach :  
I okres : wpłaty dokonywane są marcu danego roku i dotyczą organizacji rozgrywek sportowych w okresie od 
marca do czerwca. W roku 2009 w I okresie zanotowano przychody w wysokości 16.490,00 zł oraz udzielono 
bonifikaty w wysokości 3.890,00 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 2009 w II okresie odnotowano przychody w 
wysokości 22.475,00 zł oraz udzielono bonifikaty w wysokości 9.000,00 zł.  
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Poniżej dane porównawcze za rok 2008 :  
 
 

Wyszczególnienie za rok 2008  Przychody ze 
sprzedaży krajowej  

 Przychody ze 
sprzedaży 

eksportowej 

 Razem 

  zł  zł  zł 

Towary   0,00  0,00  0,00 

Usługi    43.622,00  0,00  43.622,00 

Ogółem towary i produkty  43.622,00  0,00  43.622,00 

 
Na sprzedaż usług w 2008 roku składały się : 
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych                                        35.200,00 zł   (80,70%) 
- najem boiska                                                                                           8.422,00 zł   (19,30%) 
                                      Razem                                                               43.622,00 zł 
 
Usługi organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych polegają na organizacji rozgrywek (ligi piłki nożnej) dla 
zorganizowanych grup sportowych w dwóch okresach :  
I okres : wpłaty dokonywane są marcu danego roku i dotyczą organizacji rozgrywek sportowych w okresie od 
marca do czerwca. W roku 2008 w I okresie zanotowano przychody w wysokości 14.850,00 zł (33 
zorganizowane grupy dokonały płatności w wysokości 450,00 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 2008 w II okresie odnotowano przychody w 
wysokości 20.350,00 zł. 
 
 
2.2 STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ  

  
 

W roku 2009 poniesiono następujące koszty usług obcych :  
Usługi obce : 
usługi bankowe                                                    162,00 zł 
usługa org. imprezy zakończenia sezonu         1.100,00 zł 
usługi ochroniarskie                                            915,00 zł 
usługi najmu boiska                                        31.425,90 zł 
w tym : na potrzeby podnajmu                     9.309,00 zł 
             dla organizacji rozgrywek             22.116,90 zł 

                                Razem                             33.602,90 zł 
 
Dla porównania koszty usług obcych w roku 2008 kształtowały się następująco :  
Usługi obce : 
usługi bankowe                                                   63,00 zł 
  w tym : prowizje bankowe                               23,00 zł 
               użytkowanie karty VEB                      30,00 zł 
               odkodowanie kodu PIN do karty       10,00 zł  
usługi najmu boiska                                    27.926,90 zł 
w tym : na potrzeby podnajmu                      7.864,60 zł 
             dla organizacji rozgrywek              20.062,30 zł 

                                Razem                          27.989,90 zł 
 
 
Na koszty podatków i opłat składają się opłaty związane z dokumentami (odpisy, zaświadczenia) wydanymi 
przez KRS. Koszty te wyniosły 310,00 zł w roku 2009 w porównaniu z kwotą 400,00 zł w 2008 roku.  
 
 
Na koszty zużytych materiałów i energii w 2009 roku składają się koszty nabytych niskocennych składników 
majątkowych (typu piłki do gry w piłkę nożną, torby sportowe, stroje sportowe, medale i puchary) przeznaczone 
na potrzeby własne (organizacja imprez sportowych) – kwota 1.683,54 zł oraz na nagrody przekazywane 
zwycięzcom organizowanych imprez sportowych (wartość 14.056,66 zł, w tym 5.000,00 zł to nagrody 
otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Legionowie), a także materiały biurowe (kwota 364,73 zł).  
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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.  
 
 31.12.2009 

     I        Zysk  brutto  7.006,44 

    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:  42,43 

- naliczone w 2008 odsetki od lokaty terminowej (zapadalność – styczeń 2009)   42,43 

   VI      Dochód do opodatkowania – zwolniony (art. 17)  7.048,87 

Kwota do zapłaty na rachunek Urzędu Skarbowego  0,00 

 
 

2.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  
         
 
Na saldo pozostałych przychodów zrealizowanych w roku 2009 składa się dotacja uzyskana z Urzędu Miasta 
Legionowo (umowa Weis 41206-36/09) w kwocie 10.000,00 zł, która wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 
23 kwietnia 2009 roku. Na podstawie umowy patronackiej w dniu 29 czerwca 2009 roku Wydział Promocji i 
Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie reprezentowany przez Naczelnika Wydziału Pana 
Mirosława Pachulskiego dokonał przekazania następujących rzeczy (nagród rzeczowych) o wartości 5.000,00 zł 
na rzecz Stowarzyszenia :  

• bluza dresowa Cuba o różnych rozmiarach – 12 sztuk, 
• bluza dresowa Louisiana – 16 sztuk, 
• spodenki piłkarskie o różnych rozmiarach – 24 sztuki, 
• bluza Colombia – 1 sztuka, 
• koszulki piłkarskie – 15 sztuk, 
• spodnie dresowe Cuba XL – 12 sztuk,  
• spodnie dresowe Louisiana o różnych rozmiarach – 16 sztuk.  

 
Na saldo pozostałych przychodów zrealizowanych w roku 2008 składają się :  
- dotacja z Urzędu Miasta Legionowo                                                                    5.000,00 
  zgodnie z umową WEiS 0717-13-118/08 
- dotacja ze Starostwa Powiatu Legionowskiego                                                    2.500,00 
  na zakup pucharów i nagród za sezon 2007/2008  
                                                                                                                    Razem             7.500,00 
 
 
2.5 PRZYCHODY FINANSOWE  
 
 
 
Na saldo przychodów finansowych (kwota 1.061,77 zł) na dzień 31 grudnia 2009 roku w całości składają się 
odsetki od lokat terminowych, które Zarząd Stowarzyszenia zakładał w trakcie roku 2009 w Lukas Bank S.A. W 
roku 2008 odsetki od lokat bankowych wyniosły 263,07 zł.  
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3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA  
 

3.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENI ĘŻNYCH  
 
 31.12.2009  31.12.2008 

Środki pieniężne w kasie  0,00  0,00 

Środki pieniężne na rachunku bieżącym  23.764,95  444,98 

Lokata terminowa  0,00  16.300,00 

Inne środki pieniężne  0,00  42,43 

     

Razem  23.764,95  16.787,41 

 
 
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 2 luty 2010 roku 
 
 
 
 
Podpisy członków Zarządu :  
 
 
 
 
……………………………………                        ……………………………………               
   Robert Utko – Prezes Zarządu                    Paweł Chmielewski – Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 
……………………………………                        ……………………………………               
Tomasz Bieliński - Członek Zarządu                Damian Martin – Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
……………………………………                        ……………………………………               
Krzysztof Jóźwik - Członek Zarządu                Szymon Baczyński – Członek Zarządu 
 
 
 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :  
 
 
 
…………………………………… 
Dariusz Petryka  


