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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 na dzień bilansowy nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. 

 

 

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 udzielała żadnych zaliczek i  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 

 

Majątek jednostki  na dzień bilansowy wynosi 1.807,81 zł. Jest to suma środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym ( 1.407,65 zł )  i w kasie ( 201,16 zł ) oraz pozycji krótkoterminowych należności 

( 199,00 zł jest to należna Klubowi kwota za wpłatę na szkolenie które nie zostało zrealizowane, 

wartość ta została Klubowi zwrócona w 2021 roku) - wartość ta jest  tożsama z sumą pasywów 

jednostki, na którą składa się wartość zysku z lat poprzednich  (3.428,62 zł), wyniku finansowego roku 

bieżącego ( strata 2.034,81 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 : 

 

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

 

Rodzaj przychodu Wartość w zł 

Przychody z działalności statutowej, w tym: 70 145,87 

- składki członkowskie 3 890,00 

- darowizny 47 510,00 

- dotacja na zadania publiczne 18 745,87 

Pozostałe przychody operacyjne 5 000,19 

- umorzona pożyczka COVID-19 5 000,00 

- pozostałe przychody operacyjne 0,19 

Przychody finansowe 0,00 

RAZEM: 75 146,06 

 

 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 

Struktura poniesionych kosztów w roku obrotowym  , którego dotyczy niniejsze sprawozdanie 

prezentuje się następująco: 

 

 

Rodzaj kosztu Wartość w zł 

Koszty realizacji zadań pożytku publicznego 68 896,91 

Koszty ogólnego zarządu 8 283,96 

Koszty finansowe 0,00 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 

RAZEM: 77 180,87 

 

 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszów własnych 

 

W strukturze pasywów w pozycji „Fundusze własne” wykazano wartość 1.393,81 zł – stanowiącą sumę 

wyniku finansowego za lata poprzednie w kwocie +3.428,62 zł oraz wyniku finansowego za bieżący 

rok – strata w kwocie -2.034,81 zł 

 

 



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 nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do usta wy, o ile mają zastosowanie do 

jednostki. 

 

 

a ) Informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat  ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego: 

 

W roku obrotowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat poprzednich i ujętych w 

bieżącym sprawozdaniu. 

 

 

b ) Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 

uwzględnionych 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 z zmian w kapitale 

(funduszu) własnym . 

 

W roku obrotowym 2020 Jednostka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości, metod wyceny czy 

sposobu ustalania wyniku finansowego - konsekwentnie stosuje przyjęte metody prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. 

 

 

d) Zdarzenia wykazane w sprawozdaniu finansowym mające związek z pandemią COVID-19 

 

 

Jednostka na mocy obowiązujących przepisów skorzystała z rządowej pomocy ubiegając się o 

bezzwrotną pożyczkę w kwocie 5.000,00 zł. Klub Sportowy Nasza Dyskobolia spełnił warunki do 

umorzenia pożyczki.  

Otrzymane przez jednostkę dofinansowanie (bezzwrotna pomoc finansowa udzielona ze środków 

publicznych) zaprezentowano w Rachunku zysków i strat w pozycji: I. Pozostałe przychody operacyjne 

oraz w punkcie 4 – jako przychód, który jest elementem struktury przychodów jednostki, wraz ze 

wskazaniem jego źródła i – według uznania jednostki – tutaj w punkcie 8, jako inna informacja, która 



mogłaby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki. 

 

 

 

Grodzisk Wlkp., dnia 13-02-2021 r. 

                                                                               

 

        ZARZĄD 

       


