
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

Jednostka nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne
zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 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

Jednostka 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 pozycję Aktywa wykazaną w bilansie składają się następujące pozycje:
A. Aktywa trwałe w wysokości: 130.569,93 PLN
Wiersz A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości: 130.569,93PLN 
Jest to niezamortyzowana wartość budynku.
B. Aktywa obrotowe w wysokości: 140.869,36 PLN
Wiersz B.II. Należności krótkoterminowe w wysokości: 131.496,64 PLN
Na które składają się następujące pozycje:
1. Należności od kontrahenta z tytułu podatku od nieruchomości od wynajmowanego budynku zgodnie z umową obciążające Najemcę w
kwocie 128.776,40 PLN
2. Pozostałe należności w kwocie 2.720,24 PLN
Wiersz B.III. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości: 9.372,72 PLN
Są to środki pieniężne w walucie polskiej w kasie i na rachunkach bankowych:
Środki pieniężne w kasie kwota 229,48 PLN
Środki pieniężne na rachunku bankowym kwota 9.143,24 PLN
Na pozycję Pasywa wykazaną w bilansie składają się następujące pozycje:
A. Fundusz własny w wysokości: 142.402,70 PLN
Wiersz A.I. Fundusz statutowy: 146.720,45 PLN
Wiersz A.III. Strata z lat ubiegłych: minus 2.725,78 PLN
Wiersz A.IV. Strata roku 2018: 1.591,97 PLN
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości: 129.036,59 PLN
Wiersz B.III. Zobowiązania krótkoterminowe: 129.036,59 PLN, w tym:
Zobowiązania z tytułu robót i usług kwota 537,82 PLN
Zobowiązania wobec ZUS kwota 693,97 PLN
Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości kwota 126.651,80 PLN
Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń 50,00 PLN
Zobowiązania pozostałe 1.103,00 PLN
Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 271.439,29 PLN

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 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:

Struktura
zrealizowanych
przychodów, wraz ze
wskazaniem ich
źródeł, prezentuje się
następująco: Lp.

Rodzaj przychodu Wartość
(w zł) Uwagi

        Druk: NIW-CRSO



 CZĘŚĆ I – Składki członkowskie oraz darowizny:   

1. Składki członkowskie oraz
środki otrzymane z KZ LZS 178.889,60  

2. Darowizny 10.652,23  
 CZĘŚĆ II – Dotacje, pochodzące ze środków publicznych:   

1.

Dotacja na realizację zadania:
Organizacja imprez sportoworekreacyjnych
dla mieszkańców
gmin i małych miast
województwa pomorskiego

242.000,00

Zgodnie z
uchwałą
Zarządu
Województwa
Pomorskiego

 CZĘŚĆ III – Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego   

 Jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, nie prowadziła
działalności odpłatnej pożytku publicznego.   

 CZĘŚĆ IV – Pozostałe przychody   
1. Przychody z tytułu najmu  36.000,00  

2.

Podatek od nieruchomości oraz
opłata za użytkowanie
wieczyste należne zgodnie z
umową od wynajmującego

38.216,39  

RAZEM:  505.758,22  

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na koszty działalności Jednostki składają się koszty statutowe w wysokości 420.424,90 PLN, wykazane w Rachunku zysków i strat w
wierszu B.I. oraz B III, koszty ogólnego
zarządu w wysokości 86.925,29 PLN, wykazane w wierszu G.

Struktura poniesionych kosztów w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, prezentuje się następująco:

Lp. Rodzaj kosztu Wartość (w
zł)

1. Amortyzacja 2.276,40
2. Koszt zakupu sprzętu sportowego 2.870,71
3. Koszt artykułów biurowych 364,10

4. Koszt usług obcych oraz materiałów bezpośrednio związany z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. puchary,
nagrody, koszty wyżywienia i noclegów zawodników 330.443,10

5. Prowizje bankowe, opłaty skarbowe 1.393,00
6. Podatek od nieruchomości za rok 2018 oraz opłata za użytkowanie wieczyste 38.216,39
7. Koszty wynagrodzeń 92.931,73
8. Składki ZUS 11.580,50
9. Podróże służbowe 12.124,26
10. Koszty ubezpieczeń 14.150,00
11. Składki członkowskie 1.000,00
 RAZEM 507.350,19

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12.2018 roku Jednostka posiada fundusz statutowy w wysokości 146.720,45 PLN. Jest to fundusz podstawowy tworzony na
podstawie prawa i statutu, przeznaczony na
finansowanie działalności statutowej.

        Druk: NIW-CRSO



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

Jednostka uzyskała statut OPP w 2018 roku. W 2018 roku Jednostka nie uzyskała przychodów i nie poniosła kosztów z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.

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

a) Informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
c) 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:

Na mocy art. 1 pkt. 1) lit. b), art. 1 pkt. 5) lit. a) i lit. b), art. 1 pkt. 6) lit. a) i lit. b) i art. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r., poz. 61), począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. jednostka sporządza sprawozdanie finansowe
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Barbara Gulczyńska - Bielecka

Piotr Klecha, Jan Trofimowicz, Jarosław Ścigała, Wiesław
Szczodrowski, Tomasz Kempa, Jarosław Dywizjusz, Lech
Kwiatkowski, Ryszard Mazerski, Jerzy Tkaczyk, Magdalena
Kołodziejczak, Zbigniew Podolak, Tadeusz Malek, Danuta Janczak,
Janusz Sampolski, Andrzej Pryczkowski, Anna Moritz, Monika
Chabior

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

        Druk: NIW-CRSO
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