Informacja dodatkowa
Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŚREM”
w Śremie za rok 2013
Niniejszy dokument przedstawia informacje finansowe w zakresie uzyskanych przychodów
jak i kosztów przez UKS Śrem w roku 2013, 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 2013 wyniosły 244.207,70 zł i w porównaniu do roku
2012 były większe o 7.860,20 zł. Na w/w kwotę składają się:


Przychody z tytułu składek członkowskich 101.834,50 zł, które w porównaniu do 2012roku
były większe o kwotę 6.687,00 zł



Przychody uzyskane z dotacji w łącznej kwocie 116.000,00 zł i w porównaniu z rokiem
ubiegłym spadły o 11.500,00 zł. Dotacje pozyskano z:


Urzędu Miejskiego w Śremie : - dotacja na sport 95.000,00 zł
- zajęcia w ramach profilaktyki 18.000,00 zł



Starostwa Powiatowego w Śremie 3.000,00 zł



Przychody z tytułu wpisowego drużyn 10.510,00 zł



Przychody z działalności jako Organizacja Pożytku Publicznego w wysokości 15.863,20 zł

Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych w 2013 roku wyniosły 473.651,45 zł. Na powyższe koszty
składały się:


Koszty działalności podstawowej nie związanej z dotacjami

291.095,81 zł

- w tym:
(a) Koszty organizacji zawodów
(b) Koszty związane z treningami
(c) Koszty związane z wyjazdami na mecze, turnieje
(d) Pozostałe koszty


Koszty związane z dotacją Sport
- w tym

70.678,92 zł
147.115,65 zł
68.117,41 zł
5.183,83 zł
151.578,32 zł



(a) Wynajem obiektów

29.752,22 zł

(b) transport na turnieje

34.750,91 zł

(c) wynagrodzenia

87.075,19 zł

Koszty związane z dotacją Profilaktyka

26.977,59.zł

W tym;
(a) Wynagrodzenia



20.250,00 zł

(b) Wynajem obiektów

4.207,59 zł

(c) Koszty ubezpieczenia

2.520,00 zł

Koszty związane z dotacją Starostwo Powiatowe

3.999,73 zł

W tym:
(a) Wynajem obiektów

840,00 zł

(b) Zakup nagród

1.747,37 zł

(c) Koszty wyżywienia zawodników

1.275,00 zł

(d) Wynagrodzenie sędziego

137,36 zł

Wynik finansowy na działalności statutowej
Pomniejszając uzyskane przychody o poniesione koszty, wynik finansowy na działalności statutowej
za rok 2013 zamknął się stratą w kwocie (-) 229.443,75 zł

Koszty administracyjne
Koszty administracyjne poniesione w 2013 roku wyniosły łącznie 40.362,99 zł. Składały się na nie
następujące pozycje:


zużycie materiałów i energii



usługi obce



wynagrodzenia w kwocie



pozostałe koszty rodzajowe

420,61 zł
6.864,53 zł
28.594,87 zł:
4.482,98 zł

Pozostałe przychody:
Uczniowski Klub Sportowy ŚREM uzyskał w 2013 roku pozostałe przychody w łącznej kwocie
263.367,866 zł z następujących tytułów:
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Przychody z tyt. dofinansowania rodziców wyniosły 137.855,00 zł i były wnoszone na obóz
sportowy



Przychody uzyskane z wpłat sponsorów na turnieje wyniosły 19.219,00



Przychody uzyskane z wpłat stałych sponsorów na turnieje wyniosły 73.503,20 zł,



Pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 32.585,16 zł, a wynikające z



organizacji Balu



dopłaty do strojów



pozostałe

5.164,00 zł
19.228,00 zł
8.397,26 zł

Pozostałe koszty


rozliczenie straty z 2012 roku – 8.920,88 zł



różnice w naliczeniach wynagrodzeń sędziów – 0,80zł

Przychody finansowe - Odsetki od środków na rachunku bankowym 646,32 zł
Koszty finansowe – 427,72 zł
 odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań 5,13 zł
 różnice kursowe – 427,72 zł

Wynik finansowy ogółem
Pomniejszając uzyskane przychody o poniesione koszty, wynik finansowy za rok 2013 zamknął się
stratą w kwocie 15.141,96 zł co w porównaniu z rokiem 2012 jest wynikiem gorszym o kwotę
9.429,24 zł

BILANS
Poszczególne aktywa i pasywa bilansu na koniec roku 2013 przedstawiają się następująco:

I. AKTYWA.
Po stronie aktywów widnieją następujące pozycje:
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należności krótkoterminowe w kwocie

18.364,47 zł,

w tym:
 z tytułu zaległych składek

7.542,50 zł

 należności od kontrahentów z tyt. usług reklamowych

8.720,97 zł

 należności od pracowników
 należności od zawodników –

412,00 zł
obóz

635,00 zł

 należności od zawodników za stroje

1.054,00 zł



środki pieniężne w kwocie 4275,94 zł na rachunku bankowym.



międzyokresowe rozliczenia kosztów (strata z lat poprzednich) 10.826,16 zł

II. PASYWA.
1. Fundusz własny w kwocie

(-) 9.572,63 zł

i wynika z :


Funduszu statutowego w kwocie



Straty z roku bieżącego w kwocie

5.569,33 zł
(-) 15.141,96 zł

2. Zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 35.118,20 zł i wynikają z:
 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w kwocie 18.527,29 zł.
 Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie 7.163,78 zł
(ZUS tyt. ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 4.990,78 zł, US tytułu podatku od
wypłaconych wynagrodzeń 2.173,00 zł)
 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń trenerów 9.427,13 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 7.920,00 zł. Należne składki za 2013 rok, które
zwiększą przychody roku 2014.

Sumy bilansowe wynoszą 33.465,57 zł

Sporządziła
Śrem , dnia 11.02.2013 roku.

Ewa Drożdzińska
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