
Informacja dodatkowa 
 Uczniowskiego Klubu Sportowego „MDK Gdynia” 

 za rok 2021 
 

Niniejszy dokument przedstawia informacje finansowe w zakresie uzyskanych przychodów 
jak i kosztów przez Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Gdynia w roku 2021, stanu 
środków pieniężnych oraz informacje dotyczące poszczególnych pozycji bilansu, majątku 
klubu jak i źródeł jego finansowania.  
 
Przychody działalności statutowej  
 
Przychody z działalności statutowej w roku 2021 wyniosły 39 393 zł. Na w/w kwotę składają 
się:  

 

 Przychody z tytułu składek członkowskich   5 270,00  zł  

 Przychody uzyskanej dotacji GCS i Ministerstwo 17 500 zł 

 Przychody z darowizn  16 620,00 zł 

 Pozostałe przychody operacyjne – zwrot podatku za rok 2020   3,00 zł 

 

Koszty realizacji zadań statutowych  
 
Koszty realizacji zadań statutowych w 2021 roku wyniosły 34 731,04 zł. Na powyższe koszty 
składały się:  

 

o Wynagrodzenie trenera , księgowej + ZUS    22 296,76 zł 

o Opłata członkowska PWZSZ   350 zł 

o Noclegi i wyżywienie podczas zawodów/obuz + wpisowe 11 005,00 zł 

o Wypożyczenie PWZSZ 150  zł 

o Wynajem Sali  929,28 zł 

BILANS  
 
Poszczególne aktywa i pasywa bilansu na koniec roku 2021 przedstawiają się następująco:  

 
I. AKTYWA.  13 945,10 

Po stronie aktywów widnieją następujące pozycje:  

1. Inwestycje krótkotrwałe - środki pieniężne: 13 945,10 

  na rachunku bankowym  13 929,47 

 Kasa 15,63 

II. PASYWA.  13 945,10 

1. Kapitał własny w kwocie 9 250,69 



 Zysk z lat ubiegłych 9 219,69 

 Zysk (strata)  4 661,96 

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach: 63,45 

 Gdyński Centrum Sportu 63,45 

 

Rozliczenie Wyniku Finansowego - powiększa uzyskane przychody o poniesione koszty, 
wynik finansowy za rok 2021 zamknął się zyskiem 4 661,96 zł.  
 
Bilans zamknął się kwotą 13 945,10 zł słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści 

pięć zł 10/100. 

 

Uzyskana  w 2021 r zysk w kwocie 4 661,96 zł powiększy zysk uzyskany z lat ubiegłych. 

Zgodnie z Uchwałą nr ……………. Walnego Zebrania z dnia ………………….. 

 

 

Gdynia 29.05.2022    Sporządził: Joanna Konopieniec 
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