
Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

5)

 Struktura kosztów:- ogółem:          157.274,58  PLN 

z tego:

- zużycie materiałów,          44.023,19

- usługi obce:wyjazdy,noclegi,wyżywienie,opłaty,wpisowe    43.804,45

- umowy cywilno-prawne (zlecenia)        61.832,00

- składki na ubezpieczenie społeczne         4.654,94

- pozostałe koszty            2.960,00

      

Stan aktywów obrotowych na 31.12.2018 r.         0

- rezerwy na zobowiązania            0

(związane z działalnością klubu zakup materiałów do sekcji tenisa, które nie zostały rozliczone do końca roku)

-stan na rachunku bankowym         4.318,41

Wynik finansowy roku 2018 ………………………………………………..…         4.318,41

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;

Uczniowski Klub Sportowy"Czarni" nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

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;

Klub nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma 

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju)

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;

 Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych. 

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Struktura przychodów:- ogółem:               161.592,99  PLN

- przychody z działalności statutowej

 są to:  środki finansowe z budżetu gminy umowa  PW.02/2018 z 17.01.2019 sekcje sportowe  80.000,00  PLN

-Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy    20.000,00   PLN

z dnia 01.06.2018 r. nr 2018//0438/1163/UDot/DS./01/KK 

w kwocie 20.000,00

„Biegać każdy może o każdej porze”-Cykl Biegowy Gminy Postomino

-Środki z Centrum Kultury i Sportu w Postominie      33.000,00   PLN

na podstawie umowy Nr 1/05/2018 z 01.05.2018

w związku z realizacją dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

na podstawie umowy  z dnia 01.06.2018 r. nr 2018//0438/1163/UDot/DS./01/KK 

pt.„Biegać każdy może o każdej porze”-Cykl Biegowy Gminy Postomino

-dotacja z budżetu gminy na podstawie umowy Nr PW.09/2018   1.500,00    PLN

Zadanie publiczne pt.„Wakacyjna przygoda ze sportem”

- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy   15.000,00    PLN

z dnia 01.10.2018 r. Nr 2018/3532/4314/Sub.D/DS.-KLUB/14/PK 

w kwocie 15.000,00 zł. PROGRAM KLUB

- Pozostałe przychody(darowizny)………………………………    2.108,00    PLN

- Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.   9.984,99     PLN



6)

7)

8)

Pieszcz, 15.01.2019 r.

sporządził/główny księgowy/: Aleksandra Dziewięcka

zatwierdził: Artur Struś /Prezes/         Elżbieta Wojtaś/sekretarz/

 Struktura kosztów:- ogółem:          157.274,58  PLN 

z tego:

- zużycie materiałów,          44.023,19

- usługi obce:wyjazdy,noclegi,wyżywienie,opłaty,wpisowe    43.804,45

- umowy cywilno-prawne (zlecenia)        61.832,00

- składki na ubezpieczenie społeczne         4.654,94

- pozostałe koszty            2.960,00

      

Stan aktywów obrotowych na 31.12.2018 r.         0

- rezerwy na zobowiązania            0

(związane z działalnością klubu zakup materiałów do sekcji tenisa, które nie zostały rozliczone do końca roku)

-stan na rachunku bankowym         4.318,41

Wynik finansowy roku 2018 ………………………………………………..…         4.318,41

Klub  otrzymał darowizny od osób prywatnych i przeznaczył je na działanie statutowe w zakresie krzewienia kultury 

fizycznej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania 

finansowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

 Klub nie tworzy funduszu stutowego.

Klub  nie otrzymał w 2018 r.wpływów z tyt.darowizn 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 


