
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

Stowarzyszenie nie zaciągało żadnych zobowiązań finansowych, nie udzielało żadnych gwarancji lub zobowiązań warunkowych.

Wszelkie pozyskiwane środki wykorzystywane są na bieżącą działalność statutową.

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

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe kontrolowane przez
jednostkę, o wartości początkowej wyższej niż 1.000,00 ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym jako
dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zalicza sie do środków trwałych niskocennych.
Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej jednostkowej 200,00 nie są zaliczane do środków trwałych.
Prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa. Każdy środek trwały, z wyjątkiem środków trwałych niskocennych, jest klasyfikowany
zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych(KŚT).
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania, środki o
przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Wartość
początkowa środka lub wartości niematerialnej lub prawnej to: !0 w przypadku zakupu - kwota należna sprzedającemu powiększona o
wszelkie koszty związane z zakupem, 2). w przypadku wytworzenia we własnym zakresie to koszt wytworzenia czyli wartość zużytych
składników rzeczowych i usług obcych, 3) darowizny - wartość początkowa to cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z
dnia nabycia.
Zapasy materiałów wycenia się wg cen zakupu a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo - wartościową. Ich zakup obciąża
bezpośrednio koszty działalności.
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wycenia si w w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

 

 

 

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

Przychody za 2019 r. zrealizowano z następujących źródeł:
1. z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego,
2. z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
3. z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
5. ze składek członkowskich,
6. z darowizn od osób prawnych 
7. z innych źródeł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

        Druk: NIW-CRSO



Wszystkie pozyskane w 2019 r. środki przeznaczone zostały na działaność statutową. Przeznaczono je na:
1. częściowe dofinansowanie do obozów sportowo - rekreacyjnych,
2. wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą,
3. zakupy nagród,
4. zakupy strojów sportowych dla dzieci i młodzieży,
5. koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na turniejach i zawodach,
6. koszty organizacji imprez sportowych,
7. koszty organizacji obozów sportowych,
8. koszty administracyjne: opłaty za hale OSIR i w innych placówkach oświatowych, obsługe finansową, telefony, materiały biurowe, koszty
bankowe i pocztowe, polisy ubezpieczeniowe dla dzieci i młodzieży
9, koszty przewozów i zakup paliwa do autokarów przewożących dzieci i młodzież na zawody sportowe

 

Wszystkie pozyskane w 2019 r. środki przeznaczone zostały na działaność statutową. Przeznaczono je na:
1. częściowe dofinansowanie do obozów sportowo - rekreacyjnych,
2. wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą,
3. zakupy nagród,
4. zakupy strojów sportowych dla dzieci i młodzieży,
5. koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na turniejach i zawodach,
6. koszty organizacji imprez sportowych,
7. koszty organizacji obozów sportowych,
8. koszty administracyjne: opłaty za hale OSIR i w innych placówkach oświatowych, telefony, materiały biurowe, koszty bankowe i pocztowe,
polisy ubezpieczeniowe dla dzieci i młodzieży
9, koszty przewozów i zakup paliwa do autokarów przewożących dzieci i młodzież na zawody sportowe,

10. wynagrodzenia dla sędziów sędziujących na zawodach,

11. opieka medyczna na zawodach,

12. zakupy sprzętu sportowego,

13. opłaty za przejazdy i przewozy dzieci i młodzieży

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie corocznie stara się pozyskiwać środki na prowadzenie swojej działalności statutowej, poprzez poszukiwanie firm i osób
prywatnych chcących i mogących wspierać sport dzieci i młodzieży, w tym przypadku piłkę ręczną. Wysyłamy oferty, zamieszczamy reklamy
wspierających firm podczas rozgrywek, umieszczamy ich loga na strojach sportowych. Informacje o przebiegu rozgrywek ukazują sie na
stronach internetowych. Bardzo dobre wyniki osiągane przez nasze zawodniczki i zawodników  promują nasze miasto na terenie województwa
jak też całego kraju. Zawodnicy naszego stowarzyszenia zasilają zarówno reprezentację Dolnego Śląska jak też kadrę narodową Wszystkie
pozyskiwane środki przeznaczane są na cele statutowe - rozwój psycho - ruchowy dzieci i młodzieży poprzez wszechstronny rozwój
sprawności ruchowej, wyrabianie nawyków do uprawiania sportu, stałe podnoszenie umiejętności gry w piłkę ręczną czego wyrazem są
osiągane wyniki.

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

uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Legnicy posiada status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu, w  2019 r. , osiągnęło
przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 48.595,50. Środki te zostały przeznaczone na działalność
statutową, tj. na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach na miejscu oraz wyjazdowych, treningi dzieci i młodzieży,
organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacyjnym oraz na wspieranie dzieci i młodzieży
w trudnej sytuacji materialnej poprzez dopłaty do obozów sportowych, zakup strojów sportowych, itp.

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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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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