
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1.Okres objęty sprawozdaniem
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r

3.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (test jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 r, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości .

I.Bilans

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na 
ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszana jest o skumulowane odpisy umorzeniowe.
Środki powyżej 3500,00 umarzane są metodą liniową.
Środki trwałe których wartość początkowa nie przekroczyła w roku 2011 wartości 50.000 euro  (tj. 197.000,00 
zł) dokonuje się jednorazowej  amortyzacji 100% w dniu przekazania do używania oprócz samochodów 
osobowych zgodnie z art. 16k ustawy 
z 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami.
W roku 2011  Stowarzyszenie zakupiło następujące środki trwałe: 
- agregat prądotwórczy                          wartości      6931,15
- przyczepu atv  2 szt po  2379,35          wartości      4758,70
- Półkę do zwożenia rannych                 wartości       6000,01
- Bramę pneumatyczną                          wartości    14118,89 
- Bramę do wejścia na strzelnicę             wartości      6724,25
- Barierki ochronne                      wartości    46552,50
- Samochód osobowy Toyota
  Auris                       wartości    63800,00
- Wybudowano ścieżkę rowerową
   Finansowaną częściowo ze środków
   Unii Europejskiej                                   wartości   159577,59

Sprzedano:  - samochód osobowy Toyota Auris  z roku 2009, który uległ wypadkowi,
                      otrzymano odszkodowanie z PZU w wysokości 35.250,00
        a za sprzedany uszkodzony samochód otrzymano 25.850,00

Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w  walucie polskiej wykazywane są według  wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie:
- kupna i sprzedaży walut stosowanych przez PKO BP z którego usług korzystamy – w przypadku operacji 
kupna lub sprzedaży walut celem zapłaty należności lub zobowiązań,
-średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonywania operacji  w 
pozostałych przypadkach.
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Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne a kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusz statutowy
Wielkość funduszu  podstawowego stowarzyszenia powiększana lub pomniejszana o wynik finansowy.

II Rachunek zysków i strat
Stowarzyszenie Bieg Piastów prowadzi działalność pożytku publicznego. 
Terenem działania jest  Rzeczpospolita Polska oraz  zagranica.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz swoich członków w 
sferze zadań publicznych w zakresie popularyzacji i rozwoju narciarstwa biegowego.
      
Dochody Stowarzyszenie pochodzą z wpłat 1 % odpisu od podatku na rzecz organizacji Pożytku publicznego, 
wpłat sponsorskich oraz z tytułu organizacji imprez sportowych.  
Koszty Stowarzyszenia związane są z prowadzeniem biura oraz kosztami organizacji imprez  organizowanych 
przez Stowarzyszenie oraz kosztami eksploatacji obiektów
i kosztów utrzymania tras biegowych. Pozostałe koszty rzeczowe to przede wszystkim koszty zużycia energii, 
materiałów remontowych, paliwa do sprzętu oraz środków czystości.
Duże nakłady na usługi obce to przede wszystkim wydatki na reklamę w środkach masowego przekazu 

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów  za rok 2011
1.Przychody z działalności statutowej          -      1565323,24
- wpłaty startowe      -        394766,72
- wpłaty 1 % odpisu od podatku    -          21544,00
- darowizna   od osoby fizycznej                          -            1000,00                                         
- odpłatność za korzystanie z obiektu i przygotowanie tras -        139537,23
- wpływy z parkingu                                                        -          59608,04
- pozostałe wpływy                               -           24139,96
- sponsoring, promocje i reklamy    -        850767,92
- wpływy z tytułu dzierżaw       -          73959,37
       2.   Pozostałe przychody operacyjne   -        951098,56
       3.  Odsetki         -                         0,44
       4.  Koszty działalności     -      2609578,93
             - amortyzacja                                           354434,84
 - zużycie materiałów i energii   -       1064893,96
 - usługi obce      -         540681,18
 - podatki i opłaty     -           44148,62
 - wynagrodzenia      -         455717,84
 - ubezpieczenia społeczne    -           77845,00
             - pozostałe koszty rodzajowe                  -           71857,49
        5. Koszty finansowe        -           39471,80
        6. Koszty operacyjne                              -           53453,90

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego
Na aktywa  Stowarzyszenia składają się:                      -      3533314,25
1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: -      3149432,38 
- wartość początkowa środków trwałych   -      5544591,05
- umorzenie środków trwałych                       -       2398423,67
- wartości niematerialne i prawne            -   3085,00
       2.  Inwestycje – koszty dokumentacji związane
             z rozbudowa ośrodka     -   77701,25
2.Rozliczenia międzyokresowe kosztów związane
z realizacja projektu  Izersko – Jakuszycka Magistrala  -           91200,43
       4.   Na saldo środków pieniężnych  kasie 
              i na rachunkach bankowych w składa się -           66963,70
       5.  Należności z tytułu świadczonych usług  -           15613,24
       6.  Koszty operacyjne - 53453,90
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Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego
Na aktywa  Stowarzyszenia składają się:                      -               3533314,25
1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: -               3149432,38 
- wartość początkowa środków trwałych   -               5544591,05

- umorzenie środków trwałych                      -                2398423,67
- wartości niematerialne i prawne                  -               3085,00
       2.  Inwestycje – koszty dokumentacji związane 
             z rozbudowa ośrodka                -              77701,25
1.Rozliczenia międzyokresowe kosztów związane
z realizacja projektu  Izersko – Jakuszycka Magistrala           -          91200,43
       4.   Na saldo środków pieniężnych  kasie 
              i na rachunkach bankowych w składa się                     66963,70

       5.  Należności z tytułu świadczonych usług                                 15613,24
       6.  Należności z tytułu podatków Vat i podatków od osób
         Fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych         131383,25       
       7.   Inne        -                     1200,00

IV

Na pasywa Stowarzyszenia składają się:    -        3533314,25

1.Fundusz własny Stowarzyszenia            -          540022,02
W tym:
Fundusz statutowy                        -           587152,52
Fundusz z aktualizacji wyceny                    -           138951,89
Wynik finansowy netto za rok 2011 powstały z 
różnicy przychodów i poniesionych kosztów                   -          -186082,39

2.Zobowiązania:                                           -           225821,93
- zaciągnięte kredyty i pożyczki:                     -           91956,00  
  1/ Umowa kredytu inwestycyjnego w walucie
       Polskiej na okres od 25-06-2008 do 01-06-2013 r
       Przeznaczony na refinansowanie wydatków 
       Inwestycyjnych poniesionych na zakup działek               -             14649,00
2/  Umowa pożyczki z Karkonoską Agencją Rozwoju 
      Regionalnego z dnia 08.02.2010 r do 31.01.2015 r   
      z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny w ramach 
      realizacji projektu „Izersko-Jakuszycka Magistrala”         -             77307,00

- zobowiązania krótkoterminowe
   z tytułu dostaw i usług                      -          109998,92
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych           -            15590,42
- z tytułu wynagrodzeń                     -               8276,59

3. Rozliczenia międzyokresowe                     -        2767470,30
             - długoterminowe (dotacje i dopłaty na sfinansowanie
                budowy i zakupu środków trwałych rozliczane stopniowo,
                równolegle do odpisów amortyzacyjnych)   -        2548849,79
             - krótkoterminowe (wpłaty za startowe i składki
                członkowskie za 2012 rok)      -          218620,51
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