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lNFORMACJA DODATKOWA

1.

lnformacje po.ządkowe
SpraŃozdanie finansowe MPKZP zostało spolządzone zgodnie z Ustawąz dnia 29 wĘeśnia
1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z2013 r. poz. 6,13 z póżn, zm.\.

2.

P]ezentacja sp]awozdań finansowych
MPKZP prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
01.01.2013 roku i kończący się 31.12,2013 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone pży założeniu kontynuowania działalnoŚci
pżez MP!ęP W okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego, Nie istnieją rÓWnieŻ
okoliczności Wskazujące na zagrcżenie kontynuowania działalności.

3.

Porównywalnośćdanych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2013 oraz
poróWnywalne dane finansowe za rok obrotowy 2012,

4,

stosowane metody izasady rachunkowości
sprawozdanie finansowe zostało spolządzone z uwzględnieniem nadźędnych_ źasad
rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulu,jących
zasady go§podarki
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4,,l sprawozdaniefinansowe
4,'1.1 Przychody
pzichodi z

działa|nościstatutowej obejmują otżymane środki pieniężne, na które składają
ódeł
się wt<łaoy członków Mpkzp, wpisowe nowych członków i inne aktywa finansowe
określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe,

ze

4.1.2 Rozchody

Do rozchodów w sprawozdaniu finansowym zalicza się:

4.2

udzielone pożyczki, zapomogi i śWiadczenia z tytułu zgonu, czyli związane
z Wykonywaniem plzez MP!ęP zadań pzewidzianych W statucie MPKZP,
prowizje bankowe.

Bilans

4.2.1. Aktywa
-

4,2,1.1.

4.2.,1.2.

4,2.2. Pasywa

4.2,2.1

Pozostałe do spłaty pożyczki Wykazuje się w pozostałych należnościach,
w wartościnominalnej i obejmująone środki pieniężne
na rachunkach bankowych oraz ulokowane na lokacie bankowej,

środkipieniężńe wykazule się

,statucie
Fundusz jednostki _ Wykazuje się wszystkie fundusze Wymienione W §21
MPKzP.
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