INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011
------------------------------------------------------------W roku 2011 Międzyszkolny Klub Sportowy „PŁETVAL” Polkowice nie prowadził
działalności gospodarczej. Prowadzono wyłącznie działalność statutową związaną z kulturą i
sportem. Wszystkie przychody finansowe wykorzystywano na działalność statutową klubu.
Cele statutowe klub realizował w oparciu o środki finansowe wielkości 92.413,57 zł
uzyskane z następujących źródeł:
- wpływy ze składek członkowskich 17.275,- zł
-dotacja Urzędu Gminy Polkowice 60.687,- zł
( pomniejszona o zwrot części niewykorzystanej kwoty -120,- zł)
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010 5.951,45 zł
--wpływy z odpisów 1% od podatków na rzecz organizacji pozarządowych 3.924,90 zł
-inne przychody: -darowizny na cele statutowe 3.945,22
-przychody z reklam firm
750,- zł
Dotacja Urzędu Gminy Polkowice udzielona została na realizację zadań publicznych
pod nazwą:
1. „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez
zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w
dyscyplinie pływanie” ( kwota dotacji 54.787,- ) Otrzymane środki finansowe
wydatkowane zostały zgodnie z zawartą umową na:
-wynagrodzenia 4 trenerów pływania 35.442,- zł
-zakup sprzętu sportowego (płetwy, gumy treningowe, pływak, deski) 3.629,- zł
- organizację zawodów i imprez sportowych bądź sportowo-rekreacyjnych 8.106,- zł
(zakup nagród rzeczowych w postaci medali, torb sportowych, piłek, czekolad,
sporządzenie dyplomów)
-uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych
bądź sportowo-rekreacyjnych 5.186,- zł ( w tym transport na zawody, opłaty
startowe, opłata składki członkowskiej do PZP w Warszawie)
-zakup odżywek sportowych dla zawodnika sekcji triatlonu
1.424,- zł
-koszty administracyjne (wynagrodzenie księgowej)
1.000,2. „Rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane
uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach:
triatlon, duathlon i aquathlon (kwota dotacji 5.780,- zł). Otrzymane środki finansowe
wydatkowano zgodnie z zawartą umową na:
-zakup sprzętu sportowego 3.135,- zł
(opony rowerowe, detki, łańcuch, wspornik siodła, przerzutka przednia i tylna, tryb
manetki)
-uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych 2.645,- zł
w tym transport na zawody, opłata za noclegi, wypłata należnych diet, opłaty
wpisowe i startowe do zawodów.

Pozostałe przychody finansowe uzyskane z wymienionych na wstępie źródeł
wydatkowane zostały w ogólnej kwocie 26.215,04 zł na
1. dofinansowanie zadań określonych w umowach zawartych z Urzędem Gminy, na
które klub otrzymał dotacje celowe, tj. na:
-organizację zawodów i imprez sportowych 242,63 zł
(zakup nagród rzeczowych (piłek) oraz czekolad)
-wydatki związane z udziałem w imprezach sportowych
bądź sportowo- rekreacyjnych 6.391,63 zł
w tym na transport na zawody, opłaty startowe, opłatę składki do DOZP we Wrocławiu,
opłatę licencji do PZTri w Warszawie, wyżywienie podczas wyjazdów na zawody
sportowe,
-zakup sprzętu i odzieży sportowej 809,75 zł
-zakup odżywek sportowych i opłata za usługi medyczne świadczone dla zawodnika
sekcji triathlonu 2.008,99 zł
2. koszty administracyjne:
-wynagrodzenie księgowej z narzutami na wynagrodzenia 9.663,32
-usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe
2.895,- zł
-zakup materiałów biurowych 463,61 zł i wyposażenia biurowego 845,- zł
(w tym tusze do drukarki, papier, koperty, długopisy, drukarka komputerowa –
urządzenie wielofunkcyjne
3. pozostałe koszty 2.895,11 zł
(wliczono tu wydatki związane z zakończeniem sezonu sportowego -organizacja
ogniska z różnymi formami rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i członków klubu, zakup
antywirusowego programu komputerowego, utrzymanie strony internetowej
W roku 2011 klub nie zakupił żadnych środków trwałych. Zakupiony sprzęt
sportowy, zaewidencjonowano w księdze inwentarzowej klubu a następnie za
potwierdzeniem odbioru wydano zawodnikom. Część sprzętu stanowi wyposażenie klubu,
wykorzystywane przez zawodników podczas zajęć treningowych.
Przychodu roku 2011 wyniosły 92.413,57 zł
Wydatki w roku 2011 wyniosły 86.782, 04 zł.
Wynik finansowy na dzień 31.12.2011 r = + 5.631,53 zł.
Środki te przeznaczono na działalność statutową w roku 2012.

