
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych 

rzeczowo: 

Na dzień bilansowy w jednostce nie występują zobowiązania finansowe z powyższych tytułów. 

 

2) Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 

oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii: 

Na dzień bilansowy w jednostce nie występują zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących. 

 

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

Suma aktywów wynosi 13.823,37 zł, na którą składają się wartość środków pieniężnych w kasie w wysokości 57,21 zł i na rachunku 

bankowym Towarzystwa w kwocie 13.248,94 zł  oraz należności krótkoterminowe w wysokości 94,57 zł. 

Na sumę pasywów składa się kwota 13.823,37 zł, którą stanowią zysk netto w wysokości 13.661,33 zł i zobowiązania 

krótkoterminowe w kwocie 162,04 zł.  

Wynik finansowy za okres 01.01.2017r - 31.12.2017r zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów statutowych w latach przyszłych.   

 

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych; 

Struktura przychodów – źródła i wysokość: 

I. Przychody z działalności statutowej  101929,61 

Przychody nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego  2585,40 

(wyszczególnienie)   

Przychody z 1% podatku 2585,40 

Przychody odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 0,00 

Przychody pozostałej działalności 
statutowej 99344,21 

(wyszczególnienie)  
Składki brutto określone statutem 23258,88 

Dotacje z Urzędu Miasta  30000,00 

Realizowane projekty 12009,12 

Przychody lat ubiegłych 12806,21 

Dotacje od pozostałych podmiotów 5000,00 

Darowizny od pozostałych jednostek 2830,00 

Pozostałe 13440,00 

II. Pozostałe przychody 0,00 

III. Przychody finansowe 0,00 

 

 

 

 

 



5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

I. Koszty działalności statutowej  88266,93 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 88266,93 

(wyszczególnienie)   

Realizowane projekty 53610,80 

Koszty dotacji z Urzędu Miasta 30000,00 

Koszty administracyjne 4656,13 

II. Pozostałe koszty 0,00 

III. Koszty finansowe 1,35 

(wyszczególnienie)  

Inne koszty finansowe 1,35 

 

 

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Na dzień bilansowy wartość funduszu statutowego wyniosła 0,00 zł. 

 

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 

przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków 

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; 

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wyniosły 2.585,40 zł. 

Środki z tytułu 1% podatku dochodowego zostały wykorzystane m.in. na obsługę strony internetowej, pobyt dzieci na zimowisku, 

transport na festiwal oraz nagarnie filmu z koncertu. 

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej 

oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają 

zastosowanie do jednostki. 

Nie wystąpiły. 

 

 

 

……………........................................................                            ……………........................................................ 
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie     (data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  

ksiąg rachunkowych)  wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) 

  



  



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1)  Dane jednostki  

• Nazwa: „Ballo” Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży 

• Siedziba: ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory 

• Numer we właściwej ewidencji: 

  Krajowy Rejestr Sądowy: 0000150336 

  Urząd Skarbowy pod numerem NIP: 651-161-00-04 

  Główny Urząd Statystyczny pod numerem REGON: 278041740 

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony. 

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez 

nią działalności, 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć 

przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia 

wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce 

prawo wyboru przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru 

wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce 

prawo wyboru. 

Metody wyceny aktywów i pasywów : 

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 

także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, składniki majątku o wartości niższej 

niż 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty. 

3. Środki trwałe w budowie wycenia się po koszcie nabycia lub wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

4. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według ceny nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

5. Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 4) inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się 

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej lub według nabycia, zależnie od tego, która z nich jest 

niższa.  

7. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen 

ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

8. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,  

z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 

9. Należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych   wycenia się według skorygowanej ceny nabycia.  

10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

11. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 



12. Udziały własne wycenia się według cen nabycia. 

13. Kapitały własne , z wyjątkiem akcji własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.  

• Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. 

• Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą, jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie ustalonym 

dla jednostek będących stowarzyszeniami.  

6) Na sprawozdanie finansowe dodatkowo składa się: 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. 

• Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r. 

• Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

• Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r. 

 

 

Żory, dnia ….................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

……………........................................................                            ……………........................................................ 
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie     (data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  

ksiąg rachunkowych)  wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) 

    


