
INFORMACJA DODATKOWA 
do sprawozdania finansowego

KLUBU SPORTOWEGO NASZA DYSKOBOLIA
 za 2019 rok 

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 4.903,74 zł. Jest to suma środków zgromadzonych na
rachunku bankowym ( 3.455,49 zł )  i w kasie ( 373,13 zł ) oraz pozycji krótkoterminowych rozliczeń
międzyokresowych ( 1.075,12 zł) - wartość ta jest  tożsama z sumą pasywów jednostki, na którą
składa się wartość zysku z lat poprzednich  (2 .932,26 zł), zysk roku bieżącego ( 496,36 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: 54 058,21
- składki członkowskie 5 810,00

- darowizny 33 248,21

- dotacja na zadania publiczne 15 000,00

Pozostałe przychody operacyjne 0,80

Przychody finansowe 0,00

RAZEM: 54 059,01

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 48 588,20

Koszty ogólnego zarządu 4 940,85

Koszty finansowe 8,00

Pozostałe koszty operacyjne 25,60

RAZEM: 53 562,65

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
 
W strukturze pasywów w pozycji „Fundusze własne” wykazano wartość  3.428,62 zł – stanowiącą
sumę wyniku finansowego za  lata poprzednie w kwocie  2.932,26  zł oraz wyniku finansowego za
bieżący rok – zysk w kwocie 496,36 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 2019 Jednostka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości, metod wyceny
czy sposobu ustalania wyniku finansowego - konsekwentnie stosuje przyjęte metody prowadzenia
ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. 

Grodzisk Wlkp., dnia 03-03-2020 r.
                                                                                      ZARZĄD


