
INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po 
aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg cen nabycia; należności - w 
kwocie wymagającej zapłaty; zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty. Przy czym cena nabycia - to cena 
zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatków 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Przedmioty o wartości 3500 zł i ponad wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i przedmioty 
o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej 3500 zł są umarzane w sposób uproszczony 
jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej, zgodnie z polityką rachunkowości Wielkopolskiego Związku 
Kolarskiego.

II

Stan na początek  roku obrotowego:
- innych środków trwałych wynosi 124.147,72 zł,
- innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 74.134,60 zł,
Stan na koniec roku obrotowego:
- innych środków trwałych wynosi 124.147,72 zł,
- innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 74.134,60 zł.
Stan na początek roku obrotowego należności wyniósł 10.150,00 zł , a na koniec roku obrotowego 5.541,00 zł   
 
Stan na początek roku obrotowego zobowiązań wyniósł 0 zł, a na koniec roku obrotowego 0 zł

III

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 3.491.003,96 zł, w tym: 

Składki brutto określone statutem 3.050,00 zł, 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły 3.180.431,17 zł, w tym: 
- 1% podatku 6.317,90 zł, 
- wpływy od osób fizycznych i prawnych 43.613,27 zł,
-       dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.130.500,00 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego wyniosły 99.285,00 zł w tym: 
- licencje 12.195,00 zł,
- wpływy od osób fizycznych i prawnych 57.090,00 zł,
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 30.000,00 zł.
 
Pozostałe przychody określone statutem wyniosły ogółem 203.934,41 zł w tym: 
- dotacje jednostek samorządu terytorialnego 71.185,14 zł
-       wpływy od osób fizycznych i prawnych 130.444,27 zł,
-       ze źródeł prywatnych 2.305,00 zł.      

Pozostałe przychody wyniosły  4.303,38 zł.
IV
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Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 
- świadczenia pieniężne 3.192.772,65 zł, w tym: 
- szkolenie dzieci i młodzieży, cykliczne zawody dla uczniów, dzieci i młodzieży, masowe imprezy na szosie i 
torze 182.411,25 zł,  
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych 25.851,40 zł,  
- szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej 4.510,00 zł, 
- szkolenie młodzieży uzdolnionej w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Pruszkowie 60.000,00 zł, 
w Kaliszu 70.000,00 zł, w Kielcach 170.000,00 zł,
- przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategorii juniorów 
i młodzieżowców – Program KN  2.680.000,00 zł
- świadczenia niepieniężne - wartość 0 zł .

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego wyniosły:
- świadczenia pieniężne 99.848,20 zł, w tym: 
- obozy sportowe 3.115,59  zł, 
- imprezy kolarskie, w tym m. in.: Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Norwegii 56.893,75 zł, 
- zajęcia sportowe 39.838,86 zł
- świadczenia niepieniężne - wartość 0 zł .

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych wyniosły:
- świadczenia pieniężne - imprezy kolarskie 179.568,84 zł,  
- świadczenia niepieniężne - wartość 0 zł .

Koszty administracyjne ogółem 31.718,95, w tym:
- zużycie materiałów i energii 3.785,87 zł
- usługi obce 3.184,60 zł 
- pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody finansowe dla zawodniczek i zawodników oraz medalistów 2012 
roku 8.096,37 zł
- pozostałe koszty 16.652,11 zł.

V

Stan na początek roku obrotowego wyniósł 72.578,59 zł, zmniejszenia 2.076,92 zł, stan na koniec roku 
obrotowego wynosi 70.501,67 zł.

VI

Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową nie występowały.

VII

Wynik finansowy na działalności statutowej na koniec roku obrotowego zamknął się kwotą ujemną 
w wysokości 12.904,68 zł, która zostanie pokryta z przychodów w roku 2014.
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