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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Uczniowski Klub Sportowy MDK Gdynia

Województwo Pomorskie

Powiat m. Gdynia

Gmina m. Gdynia

Siedziba

Miejscowość Gdynia

Adres

Kod kraju PL

Województwo Pomorskie

Powiat m. Gdynia

Gmina m. Gdynia

Ulica Grabowo

Nr budynku 2

Nr lokalu

Miejscowość Gdynia

Kod pocztowy 81-265

Adres

Poczta Gdynia

NIP 9581661362

KRS

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

NIE

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności

brak

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2



Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawianymi zasadami ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) i przedstawia sytuację majątkową i finansową UKS MDK
Gdynia. Podstawowy przedmiotem działania UKS jest: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronn
ego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, uczestniczenie w imprezach sportowych oraz organizowanie
działalności sportowej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia
29.09.1994 r z póź. zm. Opisane zasady w ustawie zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach
w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Aktywa i pasywa wycenie są przy uwzględnieniu nadrzędnych
zasad rachunkowości, w sposób przewidzianych w ustawie o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych UKS przyjęło następujące ustalenia. 1. składniki majątku
o wartości początkowej poniżej 300 zł UKS zalicza bezpośrednio w koszty. 2. składniki majątkowe o wartości
początkowej od 300 zł do 10 000 zł UKS zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnej ale nie wprowadza tych aktywów do bilansu. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazo
wego odpisu amortyzacyjnego lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do użycia. 3. składniki majątkowe o wartości
początkowej powyżej 10 000 zł UKS zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnej i wprowadza
je do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momocie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej
użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie
odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąc następującego po miesiącu oddania składnika do
użycia. 4. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. 5. Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia
się następująco: • Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. • Środki pieniężne w walucie polskiej,
kapitały według wartości nominalnej • Wartość rozchodu rzeczowych składników obrotowych ustala się wg wartości
nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

• Rozliczenie wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz UKS MDK
Gdynia przychody oraz związanymi z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów. • Wynik finansowy składa się zysku/straty z lat ubiegłych i przeksięgowania rozliczenia wyniku

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

UKS MDK Gdynia sporządził sprawozdanie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie nie polega
kontroli biegłego. Nie sporządza się również rachunku przepływu pienieżnych.

pozostałe

Inwentaryzację majątku trwałego dokonuje się drogą spisu z natury, należności i zobowiązania drogą potwierdzenia
sald wg zasad i terminów określonych w art.26 Ustawy o rachunkowości z dn.29.09.1994 ze zmianami
obowiązującymi od 01.01.2002 roku. • Dopuszcza się potwierdzenie operacji dowodem zastępczym w formie
oświadczenia, potwierdzenia wpłaty lub noty księgowej dotyczących dokonywanych opłat skarbowych, eksploatacyjny
ch i innych. Wycenę stanu zapasów zastosowano by metodę FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Na koniec
roku dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 9 250,69 9 405,35 0,00

• Aktywa obrotowe 9 250,69 9 405,35 0,00

•• Inwestycje
krótkoterminowe

9 250,69 9 405,35 0,00

Pasywa razem 9 250,69 9 405,35 0,00

• Fundusz własny 9 219,69 9 269,95 0,00

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

9 269,95 4 822,07 0,00

•• Zysk (strata) netto -50,26 4 447,88 0,00

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

31,00 135,40 0,00

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

31,00 135,40 0,00
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

38 825,90 44 119,00 0,00

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

19 785,00 23 119,00 0,00

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

19 040,90 21 000,00 0,00

Koszty działalności
statutowej

38 876,16 39 671,12 0,00

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

18 835,26 18 671,12 0,00

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

19 040,90 21 000,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

-50,26 4 447,88 0,00

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

-50,26 4 447,88 0,00

Zysk (strata) netto (M -
N)

-50,26 4 447,88 0,00
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis UKS MDK Gdynia nie posiadał 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. UKS MDK Gdynia nie udziela kredytów członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. W roku
2020 nie wystąpiły odpisy aktualizacyjne. Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacja_dodatkowa_2020.pdf
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