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3. INFORMACJA DODATKOWA za rok bilansowy 2015 

 

 Skład Zarządu Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego (skr. GTT) oraz Komisji Rewizyjnej: 

Zarząd w składzie: 

 1. Ławrowski Wiesław- prezes zarządu 

 2. Krzysztof Ulikowski-wiceprezes 

  3. Gołembiewski Rafał – sekretarz 

 4. Osomański Juliusz - skarbnik 

5. Bogusław Chmiel – członek zarządu 

 6. Anna Błażejewska– członek zarządu 

 7. Klawiński Sławomir – członek zarządu 

 8. Kurtys Rafał – członek zarządu 

 9. Żmuda Mirosław – członek zarządu 

 10. Skołozdrzy Wojciech – członek zarządu 

 11. Szybski Włodzimierz - członek zarządu 

 12. Witczak Michał – członek zarządu 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 Tokarz Jan 

 Przybysz Jerzy 

 Zabłocki Dariusz 

 Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn 

ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego 

 W bilansie Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego po stronie aktywów wystąpiły jedynie 

środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie. Środki pieniężne są wyceniane według 

wartości nominalnych. 

 Po stronie pasywów w bilansie GTT wystąpiły: 

- nadwyżka przychodów nad kosztami 

Nadwyżka została wyceniona według wartości nominalnej. 

 

 Dane o aktywach i pasywach (uzupełnienie) 

 Strukturę środków pieniężnych przedstawia tabela 1. 

 

Środki pieniężne Wartość (zł) 

- bank 6694,13 

- kasa 1398,06 

Razem: 8092,19 

 

 



 

Środki pieniężne w całości stanowią przychód działalności statutowej tj.: 

a. składki brutto określone statutem: 

 - składki członkowskie -                     1290,00 zł 

b. inne przychody określone statutem: 

                - wpłaty rodziców za treningi  -                         127620,00 zł 

                      - dotacje od gminy -                     92486,97 zł 

                      - przychody z OPP 1 % -                      2129,60 zł 

                 -pozostałe przychody  -                                       12596,04 zł 

 

 nadwyżka na koniec 2016 roku w kwocie 5445,97 będzie wydatkowana w 2016 roku na cele 

statutowe. 

 W roku bilansowym 2015 Głogowskie Towarzystwo Tenisowe miało utworzony fundusz 

statutowy, którego przychody były wydatkowane zgodnie z regulaminem. 

 

1. Informacje o strukturze kosztów 

- W roku bilansowym 2015 Głogowskie Towarzystwo Tenisowe ponosiło koszty z następujących 

tytułów: 

 

Lp. 

 

Całość zadania                        (zgodnie z umową) 

  koszt całkowity z tego z dotacji 
z tego z finansowych środków własnych z innych 

źródeł oraz wpłat i opłat adresatów 

1 

I Koszty 

merytoryczne 
1. Organizacja imprez 

sportowych, zajęcia 

treningowe, udział w 

zawodach 

wyjazdowych: 

kwalifikacyjnych, 

wynajem sal 

sportowych, obiektów, 

zakup licencji 

klubowych i 

zawodniczych 

 

147697,56 17274 130423,56 

2 
2. Zakup sprzętu 

sportowego (piłki 
tenisowe, stroje 

sportowe) 

9550,59 3800,00 5750,59 

3 

3. Wynajem obiektów 

sportowych i usług w 

Chrobry Głogów S.A. 

 

66912,97 66912,97 0 

4 

II Koszty obsługi  

zadania publicznego, 

w tym koszty: 

administracyjne: 
zakup materiałów 
biurowych, koszty 

reklamowe, księgowość, 

opłaty bankowe 

6440,52 4500 1940,52 



 

 

5 

 

III Inne koszty w tym 

koszty wyposażenia i 

promocji 

75 0 75 

 Ogółem 230 676,64 92 486,97 138 189,67 

    

      


