INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012
------------------------------------------------------------W roku 2012 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 124.225,69 zł
uzyskane z następujących źródeł:
- wpływy ze składek członkowskich 19.750,- zł
-dotacja Urzędu Gminy Polkowice 46.000,- zł otrzymana na realizację zadania publicznego
pn.: „Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez
zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie
pływanie”
-dotacja Urzędu Gminy Polkowice 34.493,- zł ( pomniejszona o zwrot kwoty 233,70 zł
z racji wykorzystania dotacji niezgodnie z umową) = 34.259,30 zł otrzymana na realizację
zadania publicznego pn.: „Rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez
zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w
dyscyplinach: triathlon, duathlon i aquathlon”
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 5.631,53 zł
-wpływy z odpisów 1% od podatków na rzecz organizacji pozarządowych 4.032,94 zł
-inne przychody: -darowizny na cele statutowe, przychody z reklam firm
(Starostwa Powiatowego) 14.551,92 zł

Dotacja Urzędu Gminy Polkowice udzielona w wysokości 46.000,- zł wydatkowana
została w całości, zgodnie z umową na:
- organizację zawodów i imprez sportowych bądź sportowo-rekreacyjnych tj. na organizację
trzech imprez - zawodów pływackich, zorganizowanych pn. Puchar Wiosny, Pasowanie na
pływaka i Puchar Jesieni. Wydatki związane z organizacją tych imprez sportowych
poniesiono na kwotę 4.757,- zł i poniesiono je na zakup nagród rzeczowych w postaci
pucharów 3.360,- zł, plecaków klubowych 1.000,- zł i czekolad 397,- zł
- uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych bądź sportowo-rekreacyjnych.
Ogólna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 2.280,- zł tj. na transport na zawody
1.960,- zł i na opłaty wpisowe, startowe 320,- zł
- wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 4 trenerów 38.963,- zł
Dotacja w wysokości 34.259,30 zł wydatkowana została zgodnie z umową na:
- zakup sprzętu i odzieży sportowej – kwota 4.442,98 zł
- udział w zawodach i imprezach sportowych bądź sport.-rekreacyjnych – kwota 9.816,32 zł
w tym na transport na zawody 7.676,32 zł, wpisowe, startowe 924,- zł, wypłata ryczałtów za
noclegi i diety 966,- zł, wykup licencji zawodniczej i klubowej 250,- zł
- udział w obozie sportowym – wyżywienie i zakwaterowanie 2.000,- zł
-wypłatę stypendium sportowego (10 m-cy x 1.800,- zł) 18.000,- zł

Realizując zadanie określone w umowie, na które klub otrzymał dotację w wysokości
46.000,- zł klub ze swoich środków wydatkował 12.198,48 zł, przeznaczając je na:
-dopłatę do organizacji zawodów i imprez sportowych ( zakup czekolad 45,59 zł, dopłata
do zakupu pucharów 48,- zł)
-transport na zawody sportowe 434,02 zł
-dopłata do opłat za startowe i wpisowe 825,- zł
-opłata za usługi księg.-administracyjne 9.000,- zł + narzuty na wynagr. 1.845,87 zł
Na zadanie określone w umowie, na które klub wydatkował 34.259,30 zł dotacji,
ze swoich środków wydatkowano ogółem 15.633,31 zł przeznaczając je na:
-dopłaty do zakupu sprzętu i odzieży sportowej 5.641,90 zł
-transport na zawody sportowe 198,92 zł, wpisowe 1,- zł
-dopłata do wyżywienia i zakwaterowania na obozie sportowym 800,01 zł
-dopłata do transportu – wyjazd na obóz sportowy 175,52 zł
-opłata składek ZUS stanowiących koszt płatnika składek od stypendium sportowego
2.229,12 zł
-koszty księgowo-administracyjne z narzutami na wynagrodzenia 1.811,08 zł
-badania lekarskie 251,- zł
-zakup odżywek sportowych 4.524,76 zł
W związku z realizacją zadań na które klub otrzymał dotacje celowe, poniesiono
dodatkowe koszty statutowe, które nie były związane z realizacją zadań określonych w
umowach. Ogólna kwota tych wydatków wyniosła: 4.379,38 zł
Były to wydatki związane z:
- zakupem torb sportowych dla zawodników kadry klubu 660,- zł
-opłata za transport na zawody sportowe 587,52 zł
- opłatą wyżywienia podczas wyjazdów na zawody sportowe 1.243,- zł
- zakup baterii do stoperów 64,- zł
-opłaty startowe, wpisowe, za komunikaty 240,- zł
- opłata rocznej składki członkowskiej do PZP W-wa i do DOZP we Wrocławiu 600,- zł
-zakupem artykułów spożywczych (słodycze, napoje), przeznaczonych dla sędziów
i organizatorów zawodów sportowych 410,80 zł
-delegacje służbowe 401,18 zł
-opłata za znaczki licencyjne 30,- zł
-zakup papieru i tuszu na dyplomy uczestnictwa w zawodach pływackich 142,88 zł
Dodatkowo poniesiono koszty administracyjne na kwotę 3.485,52 zł
Stanowiły je wydatki poniesione na:
-zakup tuszu i papieru do drukarki, wyrób pieczątki, zakup druków księgowych 546,92 zł
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.938,60 zł
Pozostałe koszty w wysokości 2.427,23 zł poniesiono na:
-opłatę zestawu z certyfikatem kwalifikowanym 375,15 zł ( elektroniczny podpis do
programu PŁATNIK – składki ZUS)
-utrzymanie strony internetowej 30,75 zł
-zakup produktów (napoje, słodycze) wykorzystanych na Walnym Zebraniu Członków
Klubu 101,53 zł

-usługa gastronomiczna za organizację spotkania Zarządu klubu, trenerów
i Komisji Rewizyjnej z okazji zakończenia Kadencji Zarządu 1.600,- zł
- zakup długopisów reklamowych 319,80 zł
Koszty finansowe 15,- zł to odsetki od zwrotu części dotacji na Konto
Urzędu Gminy Polkowice.
W roku 2012 klub nie zakupił żadnych środków trwałych. Zakupioną odzież i sprzęt
sportowy, zaewidencjonowano w księdze inwentarzowej klubu a następnie za
potwierdzeniem odbioru wydano zawodnikom.
Ogółem przychody roku 2012 wyniosły 124.225,69 zł
Koszty zaksięgowano na kwotę
118.398,22 zł
Wynik finansowy
na dzień 31.12.2012 r =
+ 5.827,47 zł
Środki te decyzją Zarządu Klubu przeznaczono na działalność statutową w roku 2013.

