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 ponosiła w 2017 r zobowiazań z tytułu gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych.
Jedyne zobowiązania jakie wystąpiły na koniec 2017 roku są wobec :
- kontrahentów z tyt. usług zł 4.011,76
- Urzędu Skarbowego z tyt.pod.doch. i Vat zł 1.727,00
- ZUS-u z tyt. składek na ubezpieczenia zł 2.272,32
Razem zobowiązania wyniosły zł 8.011,08
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
Zgodnie ze statutem w Klubie nie udziela sie zaliczek ani kredytów dla dla członków zarządu.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek organizacji składają się:
1. Aktywa trwałe zł 81.154,25
2. Aktywa obrotowe :
- środki finansowe w kasie zł 1317,61
- środki finansowe na r-ku bankowym zł 24223,00
- należnosci zł 5518,32
3. Pasywa - Fundusz własny:
- fundusz statutowy zł 119769,10
- strata roku obrotowego - zł 15567,00
4. Pasywa - zobowiązania i rezerwy:
- zobowiązania zł 8011,08
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 przychodów :
1. Dotacje :
- z Urzędu Miasta Zakopane zł 21440,00
- Ministerstwo Sportu i Turystyki zł 15000,00
- Tatrzański Związek Narciarski Zakopanre zł 3000,00
- PZŁSz Warszawa zł 5293,00
- MZSKF zł 4075,00
2. Inne Przychody :
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-06-21

- składki członkowskie zł 2988,00
- darowizny od osób fizycznych zł 28035,00
- 1 % popdatku zł 243,10
- in. przych. operascyjne zł 4,54
- poz.przychody finansowe zł 11,49
3. Przychód z działalności gospodarczej zł 121774,33
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności statutowej dot. sekcji narciarskiej i łyżwiarskiej, to :
Wynagrodzenie trenerów zł 81.000,00
składki ZUS zł 7.349,40
Nagrody rzeczowe zł 816,11
Ubezpieczenia zawodników zł 1.830,60
Licencje zawodnicze zł 638,87
Zawody sportowe zł 8.268,50
wynajem obiektów zł 5.307,10
smary, sprzęt i stroje sportowe zł 19.799,01
zgrupowania i in. wyd.zł 18.173,97
obchody 110-lecia klubu zł 8.917,29
Razem koszty statutowe zł 152.071,75
koszty administracji zł 42.060,23
koszty dzialalności gospodarczej zł 23.274,05
koszty operacyjne i finansowe zł 25,43
Ogółem poniesione koszty zł 217.406,03
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Za 2017 rok jednostka poniosła stratę w wysokości zł 15.567,00.
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
Jedostka posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody z 1% to zł 243,10.
Kwotę jw. wydatkowano zgodnie ze sytatutem na działalność statutową - na pokrycie kosztów wynajmu obiektów w sekcji narc. zł 122,00 a
w sekcji łyżwiarskiej zł 121,10.
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
-/-
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Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-03-12

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

