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Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA
1 2 pocz ątek roku koniec roku 1 2 pocz ątek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 50,00 0,00 A Fundusze własne -34,96 395,0 8
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 500,00 500,00
II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
-534,96 -104,92 

IV Inwestycje długoterminowe 50,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia)

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna) -534,96 -104,92 

B Aktywa obrotowe 0,04 480,08 B
Zobowi ązania i rezerwy na 

zobowi ązania
85,00 85,00

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
I

Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek

84,00 84,00

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
1,00 1,00

1 Kredyty i pożyczki 1,00 1,00
2 Inne zobowiązania
3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 0,04 24,44 III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne 0,04 24,44 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa 50,04 480,08 Suma bilansowa 50,04 480,08

.....................................
Data sporządzenia: 30-03-2013 Podpisy

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 455,64

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

na dzień 31-12-2012
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1 2 3 4
A. Przychody z działalno ści statutowej 0,27 513,72
I. Składki brutto określone statutem 0,27
II. Inne przychody określone statutem 0,00 513,72
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego
3 Pozostałe przychody określone statutem 513,72
B. Koszty realizacji zada ń statutowych 0,00 45,30
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 

nieodpłatnej pożytku publicznego
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 

pożytku publicznego
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 45,30
C. Wynik finansowy na działalno ści statutowej (wielko ść 

dodatnia lub ujemna) (A-B) 0,27 468,42
D. Koszty administracyjne 469,54 38,40
1 Zużycie materiałów i energii 452,54
2 Usługi obce 17,00 38,40
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G )
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 534,96
G. Przychody finansowe 6,40 0,02
H. Koszty finansowe 254,05
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalno ści 

(wielko ść dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -716,92 -104,92 
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -716,92 -104,92 
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość 

ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 

(wielkość dodatnia)

………………………..
Data sporządzenia: 30-03-2013 Podpisy

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2012
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 

137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie
 Kwota za 

poprzedni rok 
obrotowy 

 Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy 
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INFORMACJA DODATKOWA 
do sprawozdania finansowego za 2012 rok 

Fundacji snooker.org.pl 
 

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. 
Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że: 

− należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur 
zakupu usług lub dostaw, 

− różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku 
poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie 
przychodów lub kosztów roku następnego, 

− inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości 
nominalnej. 

 

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 
2.1. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 480,08 zł. składają się: 

a. środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji 24,44 zł 
b. należności krótkoterminowe 455,64 zł 

2.2. Fundusz statutowy na dzień bilansowy wynosi 500,00 zł. i został wniesiony przez 
Fundatora poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji w dniu 
10.03.2009r. 
2.3. Wynik finansowy za rok 2012 w kwocie 430,04 zł stanowi zrealizowaną w roku 
sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji. 
2.4. Fundacja w roku 2012 sprzedała posiadany przez Fundację jeden udział w 
8o.pl Sp. z o.o. po cenie wniesionego kapitału zakładowego tj. 50zł. 
2.5. Fundacja nie posiada środków trwałych. 

 

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 
źródeł, w tym przychodów określonych statutem. 
3.1. Fundacja zrealizowała w roku 2012 przychody z działalności statutowej w kwocie: 
513,72 zł na które składają się otrzymane darowizny 513,72 zł w tym od: 

a. osób fizycznych 38,40 zł, 
b. osób prawnych 475,32 zł. 

3.2. Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 0,02 zł 
dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na rachunku bankowym. 

 

4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i 
niepieniężne, określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 
4.1. Fundacja poniosła w roku 2012 koszty statutowe związane z przygotowaniami do 
loterii fantowej zaplanowanej na początek 2013 roku w wysokości 45,30 zł, które 
stanowiły koszty zużycia materiałów. 
4.2. Na koszty administracyjne w kwocie 573,36 zł składają się: 
     a.  usługi obce 38,40 zł, 
Koszty administracyjne uległy w roku 2012 zmniejszeniu w stosunku do roku 2011 o 
kwotę 431,14 zł (91%). 
4.3. Na pozostałe koszty w kwocie 534,96zł składają się z wyników finansowych z lat 
poprzednich: 2009 w wysokości -56,30zł (starta); 2010 w wysokości 244,30zł (zysk); 
2011 w wysokości -722,96zł (strata). 
4.4. Fundacja nie poniosła w roku 2012 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie 
zrealizowała zysków nadzwyczajnych. 
 
 



Fundacja snooker.org.pl 
NIP: 1181983856 
 

 
Warszawa, 30 marca 2013 

5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań 
związanych z działalnością statutową. 
Fundacja nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych 
zobowiązań związanych z działalnością statutową. 
Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej. 

 

6. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach 
majątku i źródłach finansowania. 
W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność 
statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez 
jednostkę. 
 
 


