O6wiadczamy, ze:

L.

Sprawozdanie(nazwa jednostki) O5rodka Sportu i Rekreacji ,,Sulechowianka" w Sulechowie
z siedzibEul, Licealna 10 b,66-100 Sulech6w zarok2018 na kt6re skladajqsiq:
- bilans tj. aKywa i pasywa

- rachunek zysk6w i strat (wariant pordwnawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki

- informacja dodatkowa,

sporzqdzone zostalo zgodnie

z

obowiagujqcymi przepisami prawa

na

podstawie ksiqg

rachunkourych, kt6re zawierajq kompletnie ujqte wszystkie operacje gospodarcze dotyczqce
okresu

sp

rawozd awczego udoku mentowane dowodami wlasnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostaty wszystkie zdarzenia, kt6re nastqpily po dacie
bilansu i moglyby miei wplyw na trafno6i sformulowania opinii o prawidlowo6ci i rzetelno6ci
sprawozdania oraz ocenQ sytuacji majqtkowej i finansowej jednostki.

3.

Obowiq4ek przeprowadzenia inwentaryzacji zostal wypetniony zgodnie

z

przepisami ustawy o

rachunkowo5ci, a jejwynlki prawidlowo udokumentowane i ujqte w ksiqgach rachunkowych,

4.

Posiadamy peln4 Swiadomo5i ponoszonej przez nas odpowiedzialnoSci

za

prawidlowo6i

i rzetelnoSi przedkladanego sprawozdania oraz stanowiqcych podstawq jego sporzqdzania ksiqg
rachunkowych i dowod6w ksiqgowych.

onia J.-I;.Q.l.;.................201e
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(Pieczqi i podpis)

(Pieczqi i podpis)

Osoba odpowiedzialna

Kierownik Jednostki organizacyjnej

za prowadzenie ksiqg rachunkowych

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

L.l- nazwa jednostki

O6rodek Sportu i Rekreacji ,,Sulechowianka" w Sulechowie
1.2 siedziba jednostki

Licealna 10 b, 66-100 Sulech6w
1.3 adres jednostki

Licealna 10 b, 66-100 Sulechdrw
L.4 podstawowy przedmiot dzialalno5ci jednostki

OSiR ,,Sulechowianka" jest jednostkq budietow4 Gminy Sulech6w realizuj4cq zadania w zakresie

sportu iturystyki, w tym zwiEzane z utrzymaniem i zagospodarowaniem teren6w rekreacyjnych
u

rz4dzefi sportowych, w szczeg6lno5ci

i

:

1) organizowanie r62norodnych form edukacji i

tlychowania przez sport,

2) przygotowanie i realizacja calorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach
O6rodka oraz wsp6ldzialanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szkolami,

stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, innymijednostkami i organizacjami,
3) upowszechnianie uprawiania sportu w formach indywidualnych Iub zbiorowych,

4) inspirowanie rozwoju aktywno6cifizyczneiw formie rekreacji ruchowej, podejmowanejdla

wypoczynku i odnowy sil psychofizycznych,
5) promowanie zdrowego stylu 2ycia poprzez organizowanie imprez masowych,

6)wla6ciwe utrzymanie i eksploatacja urzqdzef i obiekt6w sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich
przeznaczeniem,
7) udostqpnianie bazy sportowej i rekreacyinej na organizacjq imprez z zakresu kultury fizycznej i

sportu,
8) prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wynikaiqcych z lokalnych

potrzeb spolecznych.
2. wskazanie okresu objqtego sprawozdaniem

01.01.2018 - 3L.L2.20L8
3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne

4, om6wienie przyjqtych zasad (polityki) rachunkowo6ci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyrvdw (takze

amortyzacji)

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikajEce ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994r. o
rachunkowoSci (Dz. U.z20LB poz.395

Ministra Rozwoju

i

Finans6w

zpo1n.zn) .)z uwzglqdnieniem zasad okre6lonych w rozporzqdzeniu

z dnia L3 wrze6nia

2017r.

w sprawie rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla

budzetu Pafistwa, budzetdw jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych

zaklad6w budzetowych, pafistwowych funduszy celowych orcz paristwowych jednostek budzetowych
majqcych siedzibq poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 22017 poz. 1911).

Om6wienie przyjqtych zasad (polityki) rachunkowo6ci,

w tym metod v\yceny aktywdw i

pasyw6w (tak2e

amortyzacji):

Na dziefi bilansowy aktywa

i

pasywa wycenia siq

wg zasad okre6lonych w ustawie

o

rachunkowo6ci: inwestycje rozpoczqte - wg cen nabycia lub koszt6w wytwarzania, Srodki tnruale oraz
niematerialne

i

prawne

- wg cen nabycia lub koszt6w wytwarzania, lub wartoSci po aktualizacji

wyceny pomnieiszonych o odpisy umorzeniowe, zapasy rzeczowych skladnik6w majqtku obrotowego
- wg cen nabycia, nale2no5ci i zobowiqzania,

w tym r6wnie2 z tytulu poiyczek - w kwocie uvymagajqcej

zaplaty, Srodki pieniq2ne wg warto6ci nominalnej. Umorzenie podstawowych Srodk6w trwalych
nalicza siq od pierwszego dnia miesiEca nastqpujqcego po miesiqcu, w kt6rym te Srodki przyjqto do

uiywania, i do kofica tego miesiEca, w kt6rym nastqpuje zr6wnanie wysoko6ci umorzenia z ich
warto$ciE poczqtkowq Iub

w

kt6rym Srodki trwale postawiono

w stan

likwidacii, sprzedano,

przekazano nieodplatnie lub stwierdzono ich niedob6r. Umorzenie Srodk6w tnrualych oblicza siq od

wartoSci poczEtkowei

wg stawek okre6lonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych

stanowiqcych zalqcznik do ustawy o podatku dochodowym od osr5b prawnych.
5.inne informacje

ll. Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmuj4 w szczeg6lno5ci:
1.

l.L

szczegdlowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w tnrvalych, warto6ci niematerialnych

i prawnych, zawrerajqcy stan tych aktywdw na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszenia i zmniejszenia z tytulu:
aktualizacji warto5ci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnqtrznego oraz stan koficowy, a dla majqtku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w itytutow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeni
abela 1,

tan i zmiany Srodk6w trwalych w ci4gu roku sprawozdawczego wedlug grup rodzajowych Srodk6w trwalych

Specyfikacja

Stan na poczEtek
roku

25 649 508,81
Grunty stanowiqce
wlasno5i jednostki
samorzqdu
terytorialnego
przekazane w
uzytkowanie

23 225,20

25 672 734,,01

t.2.

25 474 469,35

r.3.

175 039,46

t.4.
t.5.

Tabela 2.

Stan i zmiany warto5ci niematerialnych i prawnych w ciqgu roku sprawozdawczego
Zwiqkszenia
Specyfikacja

Lp.

roku

Zmniejszenia
Stan na

Stan na
poczqtek
aktualizacja

nabycie

przemieszczenie
wewnqtrzne

inne

aktualizacja

rozchdd

przemieszczenie

wewnqtrzne

koniec
lnne

roku

wartosci
1.

niematerialne

0

0

i

prawne

SUMA

0

0

Tabela 3,

Zmiany stanu umorzenia warto6ci niematerialnych i prawnych orcz rzeczowych aktyw6w trwalych w ciqgu roku sprawozdawczego
Zwiqkszenia

Zmniejszenia

przem

Specyfikacja
umorzenia

Stan na
poczqtek roku

aktuali
zacja

umorzenie za
okres

enie
WEWN

etrzne
1.

1.1.

t.2.

Umorzenie Srodkdw
tnntalych

Stan na koniec

ieszcz
in

ne

aktualizacja

rozch6d

wewnQtrz

lnne

roku

ne

662 597,60

57LL247,M

638 818,21

6642792,66

44 675,39

23 779,39

68 454,78

6 048 649,84

662 597,60

67LL247,M

6 048 649,84

Umorzenie gruntdw
Umorzenie
budynk6w, lokali

i

obiekow in2ynierii
ladowei iwodnei

Umorzenie
urzqdzefi
1.3.
technicznych

6 003 974,45

i

maszvn
1.4.

1.5.

2.

Umorzenie Srodkdw
transp0rtu
Umorzenie innych
Srodk6w tnryalych

Umorzenie warto5ci
niematerialnych i
orawnvch
SUMA

1.2 aktualnq wartoSi rynkowE Srodk6w
informacjami

nie dotyczy

tnrualryrch,

w tym d6br kultury - o ile jednostka dysponuje

takimi

1.3 kwotq dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartoSi aktyw6w tnrualych odrqbnie
dla dlugoterminowych aktynt6w niefinansowych oraz dlugoterminourych aktyw6w finansowych

nie dotyczy
L.4 warto5i grunt6w uzytkowanych wieczy5cie
nie dotyczy

1.5 warto5i nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkq Srodkdw tnrualych, uzyruanych na
podstawie um6w najmu, dzieriavry i innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu
... ... w tym z

tytulu um6w leasingu nie dotyczy

1.6 liczbq oraz warto6i posiadanych papier6w warto6ciowych, w tym akcji i udzial6w oraz dluznych papier6w
wartoSciowych

nie dotyczy
1.7 dane o odpisach aktualizujqcych warto6i nalezno5ci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego,

zwiqkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqTaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglqdnieniem nalezno6ci
f

i

nansowych jed nostek samorz4d u

te rytorial

nego (stan po2yczek zag rozonych)

Tabela 4.
warto( ii nale2no5ci

o

Odpisy aktualizuj4ce warto6i

Wyszczegdlnienie

L.8 dane

o

nale2noSci

Stan na poczqtek roku obrotowego

0

Zwiqkszenia

0

Wykorzystanie

0

Rozwiqpanie

0

Stan na koniec roku obrotowego

0

stanie rezeru wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszeniach,

wykorzystaniu, rozwiq3aniu i stanie kofcowym
Tabela 5.

Wyszczegolnienie
(rodzaj rezerw wedlug
celu utworzenia)

1.9 podzial zobowiaTaf dlugoterminowych o pozosta+ym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub
wynikajqcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

a) powy2ej L roku do 3 lat
b) powy2ej 3 do 5 lat
c) por,vyzej 5 lat
Tabela 6.
Zobowiqlania dlu gotermi nowe
1.

powyzei 1 roku do 3 lat

0

2.

powvzei 3 lat do 5 lat

0

powvzei 5 lat

0
0

Razem

1.10 kwotq zobowiqTaf

w

sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie

podatkowymi (leasing operacyjny),

z przepisami

a wedlug przepis6w o rachunkowo5ci bylby to leasing finansowy

lub

zwrotny z podzialem na kwotq zobowiqpad z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Zobowiapania wynikaj4ce

z zawat}ch um6w leasingu nie dotyczy zl; w tym (kwalifikowane

zgodnie z

przepisami podatkowymi) do um6w:

finansowego .,,.,.
- z tytulu leasingu zwrotnego
,...,..... zl.

- z tytulu leasingu

z+;

1.LL lqcznE kwotq zobowiqzan zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charaKeru i formy tych

zabezpieczefi

nie dotyczy

t.L2

lqczna, kwotq zobowiqTaf warunkowych,

w tym rdwnie2 udzielonych przez jednostkq

gwarancji

i porqczef, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqTaf zabezpieczonych na
majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczef

nie dotyczy

1.L3 wykaz istotnych pozycji czynnych

i

biernych rozliczef miqdzyokresowych, w tym kwotq czynnych

rozliczefi miqdzyokresowych koszt6w stanowiqcych rdznicq miqdzy warto6ciq otrzymanych finansowych
skladnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie

nie dotyczy
1.14 lqcznq kwotq otrzymanych przez jednostkq gwarancji i porqczei niewykazanych w bilansie

nie dotyczy
L.L5 kwotq wyplaconych Srodk6w pieniqznych na Swiadczenia pracownicze

1.075.955,37 zl
1.16 inne informacje

2.

2.1. wysoko5i odpis6w ahualizujqcych warto5i zapas6w

nie dotyczy
2.2. koszl wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6znice kursowe, kt6re powiqkszyly
koszt wytworzenia Srodkdw tnrualych w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy
2,3. kwotq i charaher poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub koszt6w o nadzwyczajnej warto5ci lub kt6re
wystqpily ncydentaln ie
i

nie dotyczy

2.4. informacjg o kwocie nale2no5ci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle
ministrowi wla6ciwemu do spraw finans6w publicznych wykazywanych

w sprawozdaniu z wykonania planu

dochod6w budzetowych

nie dotyczy
2.5, inne informacje

3. lnne informacje niz rarymienione powyzej, jezeli mogtyby w istotny spos6b wplynqi na

ocenQ sytuacji

majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
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L.L5 kwota wyplaconych Srodk6w pieniqznych na Swiadczenia pracownicze:

wtaz z dodatkami - 1 039 504,30 zI
Nagrody - 32 600,00 zl
Nagrody jubileuszowe - 3 851,07 zl
Odprawy emerytalne - 0,00 zl
Odprawy rentowe - 0,00 zl

L. Wynagrodzenia

2.
3.
4.
5.

RAZEM: 1075 955,37 zl
GTOWNY KSIEGOWY

xatazyntlslo,nsta
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