NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO
KULTURALNE
UL. WITOSA 8
64-300 NOWY TOMYŚL

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

ROK 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2013
1.

Dane Stowarzyszenia

a) Nazwa i siedziba jednostki
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, Nowy Tomyśl ul. Witosa 8
b) Podstawowy przedmiot działalności
Nieodpłatna działalność statutowa :
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
- artystyczna i literacka działalność, gdzie indziej niesklasyfikowana
c) Sąd lub inny organ prowadzący rejestr działalności.
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na
podstawie wpisu do rejestru handlowego, KRS 0000174433
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas działania jednostki jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
4. Dane łączne sprawozdania finansowego, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie
finansowe.
Nie dotyczy.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w celu założenia kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie
jednostek.
Nie miało miejsca połączenie jednostki.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów ( także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły ,dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych
jednakowej wyceny aktywów i pasywów ,ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające
były porównywalne.
a) Pomiar wyniku finansowego, sposób sprawozdania finansowego oraz inne
informacje.
Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty działalności operacyjnej w układzie
rodzajowym sporządzając na dzień bilansowy porównawczy rachunek zysków i strat.

.............................................................................................
( data, podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgi)

...............................................................................................
( data, podpisy osób zarządzających jednostką)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Sporządzono na dzień 31.12.2013 rok

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:
aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a
dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
Jednostka nie posiada środków trwałych.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Jednostka nie posiada gruntów wieczyście użytkowanych.
4. Nie amortyzowane lub nie umarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na
podstawie umowy najmu. dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Nie występują umowy najmu i inne.
5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Jednostka nie posiada zobowiązania z w/w tytułu.
6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości
nominalnej udziałów.
Nie dotyczy.
7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy
( funduszy) zapasowych i rezerwowych.
Zmiany/Fundusz Fundusz Kapitał Kapitał/Fundusz Pozostałe
Razem
zapasowy
rezerwowy z
kapitały/fundusze
aktualizacji
rezerwowe
wyceny
Stan na początek
0,00
0,00
0,00
0,00
okresu
Zwiększenia:
0,00
Z zysku
0,00
0,00
0,00
Z aktualizacji
wyceny
Z dopłat do
kapitału
Inne

Zmniejszenia :
Pokrycie strat
Zwiększenie
kapitału
podstawowego
Zwrot dopłat
Pokrycie
wydatków dla
których utworzono
fundusz
Inne
Stan na koniec
okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jednostka posiada fundusz zapasowy w wysokości -08. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy.
W bieżącym roku obrotowym wynik finansowy jest dodatni-zysk-1.317,74
Propozycja Zarządu na Walne Zgromadzenie określa przeznaczyć zysk na podwyższenie
funduszu statutowego.
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie dotyczy.
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego.
Nie dotyczy.
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.
Nie dotyczy.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Treść
1. Czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów
-. Rozliczenia międzyokresowe
odroczonego podatku
dochodowego w tym:
- długoterminowe
- krótkoterminowe
2. Bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów:

Stan na początek roku
0,00

Stan na koniec roku
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem
jego rodzaju).

Nie dotyczy.
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia, także wekslowe.
Nie dotyczy.

Dział II
Struktura rzeczowa (
rodzaje działalności) i
terytorialna ( kraj,eksport)
przychodów ze
sprzedażyWyszczególnienie
a) Przychody z działalności
statutowej
- Składki
- Sprzedaż czasopisma
- Dotacje
- Inne

za rok 2012
kwota

za rok 2012
%

za rok 2013
kwota

100,00

za rok 2013
%

100,00

825,00
-

2,64
-

1,300.00
2.000,00

3,29
5,06

24,000,00

76,84

24.000,00

60,78

6.407,2

20,52

12.188,40

30,87

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Nie dotyczy.
2. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Jednostka nie dokonała ani likwidacji przeterminowanych zapasów, ani obniżenia
wartości (wyceny).
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Jednostka nie zaniechała w roku sprawozdawczym z prowadzenia dotychczasowych
rodzajów działalności.
4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego ( zysku, straty) brutto.
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota
1. Wynik finansowy brutto
1.317,74
2. Przychody nie uznane podatkowo (-)
0,00
3. Przychody uznane podatkowo, a nie uznane księgowo (+)
0,00
4. Koszty i straty nie uznane podatkowo (+)
0,00
- odsetki budżetowe
5. Koszty i straty uznane podatkowo, a nie uznane księgowo (-)
0,00
6. Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)
0,00
7. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania (+)
0,00
8. Podstawa opodatkowania
0,00
9. Podatek dochodowy
0,00

5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz
kosztach rodzajowych.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne
potrzeby.
Jednostka nie wytworzyła własnymi siłami środków trwałych w budowie i środków
trwałych na własne potrzeby.
7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe
aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska.
Nie dotyczy.
8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.
Jednostka w roku podatkowym nie zanotowała zysków ani strat nadzwyczajnych.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

Dział III
Objaśnienie struktury środków pieniężnych na rachunkach przepływów pieniężnych, a w
przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią,
dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności
operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu
niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku
przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.
Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Dział IV
1. Informacje o przeciętnym w roku zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
Nie dotyczy.
2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
spółek handlowych ( dla każdej grupy osobno ).
Nie dotyczy.
3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek
handlowych ( dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania
i terminów spłaty.
Jednostka nie udzielała w/w osobom żadnych pożyczek oraz świadczeń o podobnym
charakterze.

Dział V
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012 nie nastąpiły zdarzenia , które
wymagały by ujęcia w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
W jednostce nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Nie dokonano żadnych zmian.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Dane liczbowe za rok obrotowy są porównywalne do roku poprzedniego.

Dział VI
1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Jednostka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Nie dotyczy.
3. Wykaz spółek ( nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20%
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz
ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w
zarządzaniu oraz zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.
Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach.
4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, podaje informacje o :
Nie dotyczy.

Dział VII
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie:
Nie nastąpiło połączenie jednostki.

Dział VIII
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności,
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna
zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań
mających na celu eliminację niepewności.
Nie ma niepewności co do możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności.

Dział IX
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
należy ujawnić te informacje.
Nie ma takich informacji.

........................................................................................
( podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg)

.............................................................................................
( data, podpisy osób zarządzających jednostką)

