
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie

2. informacje o kwotach 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Organizacja nie posiada udziałów i akcji. Na majątek organizacji składają się :

Aktywa Trwałe: Budynek szatni : 407 312,61 zł
Aktywa obrotowe:
- środki finansowe w kasie: 461,72 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym: 15 140,15 zł

- należności krótkoterminowe: 823,53 zł

Pasywa – Fundusze Własne:
- fundusz statutowy: 434 536,47 zł

- wynik finansowy: - 11 196,70 zł
Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:
- zobowiązania: 398,24 zł

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

Przychody ogółem: 37 020,00 zł

W tym:

Dotacja z Urzędu Gminy 26 000,00 zł

Składki członkowskie, wpłaty sponsorów 9 820,00 zł

Pozostałe przychody 1 200,00 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem : 48 216,70 zł

W tym :

Zużycie prądu 460,64 zł

Zużycie wody 118,25 zł

Artykuły gospodarcze 3 984,00 zł

Utrzymanie obiektu 6 519,00 zł
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Wynajem autobusu lub samochodu 350,00 zł

Wynajem obiektów sportowych 2 260,14 zł

Usługi bankowe 332,00 zł

Pozostałe usługi obce 1 500,00 zł

Wynagrodzenia sędziów i trenerów 6 185,00 zł

Materiały sportowe 6 614,96 zł

Amortyzacja 12 250,00 zł

Ubezpieczenie zawodników 1 600,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 3 707,44 zł

Pozostałe koszty operacyjne 2 335,27 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Strata netto odnotowana na koniec 2021 roku zostanie pokryta z funduszu statutowego .

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

nie dotyczy

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszeniu w 2021 roku udało się pozyskać dotację z Urzędu Gminy oraz od sponsorów. Strata w roku 2021 spowodowana jest
amortyzacją budynku szatni sportowej.

W roku 2022 Stowarzyszenie liczy na zainteresowanie na takim samym poziomie jak obecnie bądź większym, dalszy wzrost ilości członków i
sponsorów klubu jak i ponowne uzyskanie gminnej dotacji. Stowarzyszenie planuje również starać się o uzyskanie dotacji z Ministerstwa
Sportu.

Data sporządzenia: 2022-02-28

Data zatwierdzenia: 2022-06-29
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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