
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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe stowarzyszenia opisane są w pkt. 3. Uzupełniające dane o aktywach i
pasywach.

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek stowarzyszenia składają się:

1) Aktywa trwałe o wartości netto 2.511.431,61 zł, które prezentuje poniższa tabela:

Środki trwałe w wartości brutto

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ZMIANY STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO

ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM 3.203.137,04 -16.039,20 3.187.097,84

W TYM:  

GRUPA 0 211.783,05 0,00 211.783,05

GRUPA 1 1.151.626,31 0,00 1.151.626,31

GRUPA 2 1.523.255,19 0,00 1.523.255,19

GRUPA 6 27 600,00 0,00 27.600,00

GRUPA 7 22.539,20 -16.039,20 6.500,00

GRUPA 8 226.505,29 0,00 226.505,29

GRUPA 9 39.828,00 0,00 39.828,00

 Umorzenie środków trwałych

WYSZCZEGÓLNIENIE DOTYCHCZASOWE
UMORZENIE ZWIĘKSZENIE STAN NA KONIEC ROKU

OBROTOWEGO
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ŚRODKI TRWAŁE
OGÓŁEM 573.765,35 117.940,08 675.666,23

W TYM:  

GRUPA 0 - - -

GRUPA 1 163.146,96 28.790,64 191.937,60

GRUPA 2 240.661,98 47.075,28 287.737.26

GRUPA 6 10.350,00 2.760,00 13.110,00

GRUPA 7 22.539,20 -16.039,20 6.500,00

GRUPA 8 97.239,21 39.314,16 136.553,37

GRUPA 9 39.828,00 0,00 39.828,00

Jak widać z powyższej tabeli w 2019r. klub dokonał sprzedaży kajaków o wartości 16.039,20 zł.

2) Aktywa obrotowe                                                    17.899,90 zł

- środki finansowe w kasie                                    10.270,64 zł

- środki finansowe na rachunkach bankowych       3.386,11 zł

- należności krótkoterminowe                                4.243,15 zł                         

3) Pasywa – Fundusz Własny                                       342.427,33 zł

- fundusz statutowy                                             290.696,66 zł

- strata z lat ubiegłych                                             - 580,10 zł

- zysk roku bieżącego                                             52.310,77 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy                          2.186.904,18 zł

- zobowiązania                                                       17.499,04 zł

- przychody przyszłych okresów (dotacje)         2.169.405,14 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

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1) działalność nieodpłatna                                                                            350.964,97 zł

- składki członkowskie                                                                             1.300,00 zł

- przychody z transferów                                                                         8.243,15 zł

- dotacja Gminy Mstów na realizację zadania publicznego

 w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu                      175.000,00 zł
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- wpływy z 1% podatku dochodowego                                                  49.481,30 zł

- darowizny od osób fizycznych                                                             14.704,00 zł

- dotacja w wysokości równowartości umorzenia środków trwałych   102.236,52 zł 

2) działalność odpłatna:                                                                                     1.600,00 zł

- Turniej piłkarski o "Puchar Wójta Gminy Mstów"                                            1.600,00 zł

Razem przychody z działalności statutowej                                              352.564,97 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Informacje o strukturze kosztów statutowych

a) koszty działań statutowych, nieodpłatnych                                                         308.542,89 zł

    - wynagrodzenia trenerów z narzutami                                                                 34.805,00 zł

    - delegacje sędziowskie                                                                                         14.696,00 zł

    - usługi transportowe z tytułu przewozu zawodników na mecze wyjazdowe       40.800,00 zł

    - zakup strojów i sprzętu sportowego                                                                   13.354,00 zł

    - koszty utrzymania obiektu sportowego                                                              68.060,55 zł

    - składki i opłaty regulaminowe                                                                              9.549,25 zł

    - koszty wynajmu hali sportowej na treningi w okresie zimowym                             630,00 zł

    - stypendia sportowe                                                                                               4.550,00 zł       

    - amortyzacja sprzętu sportowego                                                                      119.047,08 zł

    - pozostałe koszty statutowe                                                                                   3.051,01 zł

b) koszty działań statutowych, odpłatnych                                                                  1.600,00 zł

    - koszty organizacji turnieju sportowego                                                                 1.600,00 zł

Ogółem koszty działań statutowych                                                                            310.176,89 zł

2) Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów ogólnego zarządu

- podatek leśny                                                                                   71,00 zł

- opłaty i prowizje                                                                                 8,50 zł

Ogółem koszty ogólnego zarządu                                                            79,50 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2019r. nie zaszły żadne zmiany w wysokości 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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 49.481,30 zł. Z kwoty tej spłacona została pożyczka zaciągnięta na
pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu budowy obiektu sportowego.

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

Inne informacje niż wymienione, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy nie występują.
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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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