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
Posiadaliśmy zobowiązania w kwocie 61.646,48 zł. Są to należne skłądki ZUS i podatek od wynagrodzeń za XII/2018 oraz kredyt
długoterminowy (na okres 5 lat) w kwocie 59.892,00 zł zaciągnięty na zakup samochodu do transportu zawodników i sprzętu na regaty
(zabezpieczenie kredytu weksel).
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 posiadaliśmy wymienionych kategorii zobowiązań.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa i pasywa ujmowane są zgodnie z ustawą, stosując jako regułę cenę nabycia z uwzględnieniem utraty wartości aktywów. Środki trwałe
o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania. Wartość netto środków trwałych wynosi
1.121.989,17 zł (rzeczowe aktywa trwałe), natomiast aktywa obrotowe 32.265,36 zł (w tym należności krótkoterminowe 300,00 zł, środki
pieniężne w kasie i w banku 27.965,36 zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4.000,00 zł).
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 ogólne organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.116.977,74 zł uzyskano z następujących źródeł:
a) Przychody z nieodpłatnej działalności OPP 521.362,16 zł
- Składki członkowskie i wpisowe do Klubu 32.680,00 zł
- Dotacje z Urzędu Miejskiego w Chojnicach na zadania:
1/ Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych 65.000,00 zł
2/ Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej 7.000,00 zł
3/ Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie 12 000,00 zł
- Dotacje z Powiatu Chojnickiego na zadania:
1/ Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych 9.000,00 zł
2/ Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej 7.500,00 zł
3/ Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie 3.600,00 zł
- Dotacje z Gminy Chojnice na zadania:
1/ Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych 8.000,00 zł
2/ Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej 3.000,00 zł
3/ Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie 9.000,00 zł
- Promocja Gminy Chojnice 5.000,00 zł
- Dotacja na zakup łodzi kl. Laser z programu Polskie Nadzieje Olimpijskie 28.000,00 zł
- Dofin. obozu sportowego osób niepełnosprawnych przez PCPR /PFRON/ 12.000,00 zł
- Dofin. obozu sportowego-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przez Województwo Pomorskie /PFRON/
17.000,00 zł
- Stypendia sportowe dla najlepszych zawodników finansowane przez Urząd Miejski w Chojnicach 96.800,00 zł
- Wpływy z tyt.1% podatku od osób fizycznych 18.607,30 zł
- Wpisowe do regat organizowanych przez CHKŻ 27.910,00 zł
- Wpływy z darowizn na działalność sportową klubu 137.833,00 zł
- Wpłaty na rzecz osób niepełnosprawnych 16.559,36 zł
- Inne pozostałe wpłaty /różne/ 4.872,50 zł
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b) Przychody odpłatnej działalności OPP 595.615,58 zł
- Hangarowanie i składowanie sprzętu żeglarskiego 14.618,00 zł
- Czarter sprzętu żeglarskiego 14.952,00 zł
- Wpływy z noclegów 91.890,00 zł
- Za korzystanie z dźwigu 10.048,00 zł
- Korzystanie ze slipu 5.955,00 zł
- Opłaty portowe 1.305,00 zł
- Wpływy za reklamy firm 6.250,00 zł
- Odpłatność uczestników za obozy sportowe 315.114,58 zł
- Opłaty za wynajem miejsc w porcie 130.393,00 zł
- Wynajem obiektu 5.090,00 zł
c) Przychody finansowe 10 531,15 zł
- Odszkodowanie od ubezpieczyciela 10 531,15 zł w ramach Autocasco /uszkodzenie samochodu/
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty ogólne organizacji pożytku publicznego 1.163.891,32 zł
a) Koszty nieodpłatnej działalności OPP 755.992,93 zł
- Wynagrodzenia trenerów i szkoleniowców 118.910,82 zł
- Wynagrodzenia instruktorów sekcji osób niepełnosprawny 24.518,20 zł
- Zakup paliwa do motorówek i na treningi, wyjazdy na regaty 40.330,44 zł
- Wpisowe do regat 28.885,00 zł
- Wyżywienie i noclegi na regatach i zgrupowaniach 101.992,77 zł
- Koszty utrzymania sprzętu regatowego /naprawy,itp./ 14.429,20 zł
- Pozostałe koszty sekcji osób niepełnosprawnych /basen, paliwo, itp./ 4.587,94 zł
- Stypendia dla najlepszych zawodników 96.800,00 zł
- Koszty regat rangi centralnej organizowanych przez CHKŻ 48.288,13 zł
- Koszt obozów dla osób niepełnosprawnych 45.143,11 zł
- Inne pozostałe 12.592,50 zł
- Koszty administracyjne nieodpłatnej działalności OPP 219.514,82 zł /płace administracji + skł. ZUS 66.512,31 zł, koszty usług obcych
34.138,78 zł, zakupy sprzętu, opał, energia 105.861,97 zł, inne pozostałe: ubezpieczenia budynków, samochodów, przyczep, składki do
innych podmiotów, itp., 12.204,24 zł/
Pozostałe koszty statutowe 39.976,61 zł tj.
- Strata finansowa roku 2017 39.976,61 zł
Koszty odpłatnej działalności OPP 367.921,78 zł
- Koszty bezpośrednie utrzymania portu 103.355,15 zł
- Koszty organizacji obozów sportowych 184.326,52 zł
- Koszty zakwaterowania 13.975,12 zł
- Koszty administracyjne odpłatnej działalności OPP 66.264,99 zł /wynagrodzenia i składki ZUS/
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy uległ zwiększeniu.

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
W 2018 roku z tytułu 1% podatku od osób fizycznych uzyskaliśmy 18.607,30 zł. Całość została przeznaczona na nieodpłatną działalność
statutową tj. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

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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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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