
UCZNIOWSKI  KLUB SPORTOWY „WODNIK”

INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz   
    wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
1.1 Nazwa i siedziba: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WODNIK”

41-100 SIEMIANOWICE SL. UL MIKOŁAJA 3
NIP:6431456676

1.2 Podstawowy przedmiot działalności:
Cele statutowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „WODNIK”:
-planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o 
możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną Rodziców i sympatyków
Klubu,
-angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia i zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim,
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej i umysłowej,
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji 
zadań sportowych Klubu 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej cele statutowe UKS „WODNIK” realizowane 
są poprzez:
-szkolenie młodzieży i dzieci w dyscyplinie pływanie
-udział zawodników z zawodach

1.3 Właściwy sąd prowadzący rejestr: Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym  
Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i  Zawodowych, 
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze  Przedsiębiorców pod
numerem KRS: . 0000227483.

2.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
2.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 
od 01.01.2015r do 31.12.2015 r.

3.Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:
3.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez jednostkę w 2016 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 
Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje nadwyżkę przychodów nad 
kosztami w kwocie 1925,56 zł.
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4.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów:

4.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości 
ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu.

a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,  
metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn.29.09.1994 r ( Dz.U. z 
2002 r nr 76, poz. 694 z póź .zm. ) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

4.2 Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
4.2.1  Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. 
Przy wartości powyżej 3500 zł środki trwałe podlegają amortyzacji.

b) należności i zobowiązania wycenione są w kwotach wymagających zapłaty.
c) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości 

nominalnej.
4.2.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.
4.2.3 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. W roku obrotowym 2015 w majątku Klubu nie wystąpiły wartości niematerialne i prawne.
2.  Środki  trwałe  używane  na  podstawie  umów  najmu,  dzierżawy  i  innych  umów  nie
występują.
3.  Zobowiązania  wobec  budżetu  państwa  i  gminy  z  tytułu  praw  własności  budynków  i
budowli nie występują.
5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością klubu
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.
8. W prezentowanym roku obrotowym organizacja nie utworzyła rezerw.
10. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
11. Zobowiązania długoterminowe nie występują
12.Zobowiązania zabezpieczone na majątku klubu nie występują.
13.Zobowiązania warunkowe nie występują.

II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1.Strukturę rzeczową przychodów z działalności statutowej przedstawia poniższa tabela: 

PRZYCHODY  Kwota

Składki członkowskie                      55713,00
Darowizny OPP                     19007,96
Pozostałe darowizny                    21600,00
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Inne przychody                    17396,83
Dotacje                  16193,80
Przychody operacyjne                   
Razem                129911,59

2.Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
3.Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych
inwestycji, o których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły.
4.Cała działalność statutowa klubu była prowadzona przez cały rok 2015. 
5.Struktura kosztów
Lp. Wyszczególnienie         Kwota
1. Koszty realizacji zadań statutowych  w tym       127878,03

- amortyzacja      
- zużycie materiałów i energii              25727,23
- usługi obce              58145,72
- wynagrodzenia             20870,23
- pozostałe              23134,85

6. Struktura kosztów niekwalifikowanych 

LP. Wyszczególnienie Kwota
1. Odsetki od nieterminowych płatności  
2. Pozostałe koszty operacyjne              108,00
4.
5. 
6.

 
6.Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości
7.Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.
8.Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich wydatków w
roku następnym.
9.W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
10.Podatek dochodowy nie wystąpił.

III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

1.Klub nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

IV. Informacje uzupełniające :
1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych jest następujące:
Lp
.

Grupa zawodowa Przeciętne 
zatrudnienie

1. Pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych

0,00

RAZEM 0,00
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2.Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających nadzorujących nie
występują.
3.Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów
zarządzających i nadzorujących nie występują.

V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach,            
     które wystąpiły po dniu bilansowym.
1.W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
2.Po  dniu  bilansowym  nie  wystąpiły  żadne  inne  znaczące  zdarzenia,  których  nie
uwzględniono w sprawozdaniu.
3.W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
VI. Pozostałe zagadnienia nie dotyczą Klubu.  

Siemianowice Śl. 07.03.2016 r.                                               Sporządziła : 
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SPIS TREŚCI:

I. BILANS

II. RACHUNEK WYNIKÓW

III. INFORMACJA DODATKOWA 

IV. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

ZATWIERDZAJĄCA SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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