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
1. Podział zobowiązań krótkoterminowych:
- z tytułu dostaw i usług – 2.009,98 zł
- z tytułu podatku od wynagrodzeń – 1952,00 zł
- z tytułu składek ZUS – 5.624,48 zł
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
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Środki trwałe
Zmiana stanu odpisów
Nazwa grupy rodzajowej

Stan na początek w ciągu roku
roku

Stan na koniec roku

zwiększenia

zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

34.440,00

0,00

34.400,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grunty
0,00

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej 0,00

Urządzenia techniczne i
maszyny

Środki transportu

Inne Środki trwałe
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0,00

43.440,00

0,00

43.440,00

Zmiana stanu umorzenia
Umorzenie

Stan umorzenia na w ciągu roku
początek roku

Stan umorzenia na
koniec roku

zwiększenia

zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

358,75

0,00

358,75

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.358,75

0,00

9.358,75

Grunty
0,00

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej 0,00

Urządzenia techniczne i
maszyny

Środki transportu

Inne Środki trwałe

RAZEM

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
1. Struktura rzeczowa przychodów
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Przychody netto

Za bieżący rok obrotowy

Wpłaty na działalność statutową

491.515,00

Dotacja – Gmina Miasta Wejherowa

48.500,00

Dotacja – Gmina Łęczyce

4.500,00

Dotacja – Starostwo Powiatowe w Wejherowie 20.000,00

Dotacja – Ministerstwo Sportu

10.000,00

Dotacja – PZPN

109.823,00

Dotacja – Gmina Krokowa

3.000,00

Darowizna – Porta KMI

1.000,00

Darowizna – Klub Sportowy Kabel, Kraków

880,00

Wpływy z 1% podatku

6.571,20

Składki członkowskie

6.125,00

Sponsoring

13.787,00
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Organizacja turniejów, wpisowe

29.400,00

Refundacja PFRON

21.600,00

Przychody z reklamy

15.206,80

RAZEM

781.908,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
1. Struktura rzeczowa kosztów

Koszty netto

Za bieżący rok obrotowy

Amortyzacja

9.358,75

Zużycie materiałów

99.966,08

Energia

814,07

Usługi transportowe

13.964,00

Usługi obce

115.301,86

Wynagrodzenia

359.384,48

w tym:
- umowa o pracę

101.013,43

- umowa zlecenia

258.371,05
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Świadczenia na rzecz zawodników

91.911,62

Ubezpieczenia społeczne

19.439,12

Pozostałe podatki i opłaty

7.395,02

Usługi bankowe

127,80

Podróże służbowe

4.380,00

Koszty reprezentacji i reklamy

2.176,80

Koszty finansowe – odsetki

0,54

Pozostałe koszty operacyjne

0,01

RAZEM

724.220,15

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie dotyczy
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

Wpływy z 1% podatku

6.571,20

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
Nie dotyczy
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Data sporządzenia: 2021-03-03
Data zatwierdzenia: 2021-03-09
Izabela Gregorczyk
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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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