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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.
Wykaz  stosowanych przez jednostkę uproszczeń: 
1. bilans według załącznika 6 ustawy o rachunkowości
2. rachunek zysków i strat jednostki(wyłącznie w wariancie kalkulacyjnym)
3. Jednostka  sporządza informację dodatkową w ograniczonym zakresie .
4.Jednostka nie sporządza  zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.Jednostka nie sporządza  rachunku przepływów pieniężnych
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1.Środki trwałe o wartości  powyżej 1500 zł do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo po ich 
wydaniu do użytkowania. 
2.Środki trwałe przy wartości powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji.                    
3.Przedmioty i programy komputerowe o jednostkowej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 

równym lub niższym od kwoty stanowiącej  równowartość 1500 zł nie zalicza się do środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zalicza się bezpośrednio w koszty zakupu 
materiałów i nie podlegają ewidencji, 
4.Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy 
spowodowane trwałą utratą ich wartości.
5. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościowa materiałów i towarów, jednostka 
wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
6.Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
7. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniane są wg wartości nominalnej.
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Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5 .
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w  wariancie kalkulacyjnym.
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PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
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
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"WODNIK" Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE 
SZKÓŁ  SPORTOWYCH W 
SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
"WODNIK" Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE 
SZKÓŁ  SPORTOWYCH W 
SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

01.01.2018 - 31.12.2018

zł
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa
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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. 
Klub nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych , gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 
 
2.Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administruj ących, 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. 
Klub nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 
poręczeń wszelkiego rodzaju. 
 

I.  Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu. 
 

1. W roku obrotowym 2018 w majątku klubu nie wystąpiły wartości niematerialne i prawne. 
2. Jednostka w 2018 roku nie zakupiła środków trwałych 
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 nie występuje 
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 
 
 
 
 

II.  Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 
 
1.Strukturę rzeczową przychodów z działalności statutowej przedstawia poniższa tabela:  
 
PRZYCHODY   Kwota 

 
Składki członkowskie                      

                     62735,00 
Dotacje                      32546,02  
 DAROWIZNY 1% 
OPP 

                     25072,20 

DAROWIZNY                        9600,00        
Przychody odpłatne                      18705,00                          
Pozostałe przychody                         62,78 
Razem                   148721,00 



 
  

III.  Struktura poniesionych kosztów 
 

LP. Pozostałe Koszty Kwota 
1. Odsetki od nieterminowych płatności  
2. Pozostałe koszty operacyjne 404,44 
4.   

 
Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje nadwyżkę kosztów nad 
przychodami w wysokości 2955,88zł.  
 
 

IV.  Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 W 2018 roku fundusz statutowy nie uległ zmianie. 
 
    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. 
   VI.    Pozostałe zagadnienia nie dotyczą klubu.   
 

Lp. Wyszczególnienie         Kwota 

1. Koszty realizacji zadań statutowych            151272,44 

 Koszty dotacji              32546,02 

 Koszty  nieodpłatnej działalności statutowej              95280,40 
 Koszty odpłatnej działalności statutowej              19996,82 
2. Koszty administracyjne              3449,20 
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