
Ministerstwo Pracy

za rok 2014

•

•

•

•  (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-01

Kraj          POLSKA

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica SZENWALDA Nr domu 38C Nr lokalu 24

Kod pocztowy 40-619 Poczta KATOWICE Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 

rafal.rzepus@bumeikan.pl

Strona www www.bumeikan.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego 2010-01-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27812743000000 6. Numer KRS 0000346484

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

TAK

Karol Rzepus Skarbnik TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Rewizyjnej

TAK

Rewizyjnej

TAK

Arkadiusz Stojek Sekretarz Komisji 

Rewizyjnej

TAK

KLUB SPORTOWY BUMEIKAN

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym  rozwój, 

mistrzostwa sportowego;

d) nauka, edukacja i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla 

tradycji;

Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1

2

instytucjami kultury;

warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 o 

walki;

h) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów 

rekreacyjno-sportowych;

trenersko-instruktorskiej;

n) tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i 

obiektów sportowych;

organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych;

Stowarzyszenia oraz promowanie i organizowanie wolontariatu;

Druk: MPiPS 2



Stowarzyszenia.

3

instytucjami kultury;

warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 o 

walki;

h) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów 

rekreacyjno-sportowych;

trenersko-instruktorskiej;

m) tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i 

obiektów sportowych;

organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych;

statutowych Stow.

Druk: MPiPS 3



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

700

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

1 2015 2015 szkolenia Aikido dla 

2 2015 2015 szkolenia sportowego 

3 2015 do grudnia 2015

4

upowszechniania szeroko rozumianej kultury fizycznej; 

5

6. Organizowanie zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych;

7

8

9

zagranicznych seminariach szkoleniowych Aikido, Iaido i Jodo;

10

fizycznej;

11

organizowanie wolontariatu;

12

celów statutowych;

13

Druk: MPiPS 4



publicznego

Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej

Organizowanie 

sportowo-

rekreacyjnych w 

dyscyplinie Aikido 

Yoshinkan w okresie od 

wakacji letnich) 

przeznaczonych dla 

rodzin. Szkolenie 

przygotowanie do 

egzaminów na stopnie 

kyu Aikido Yoshinkan 

stuk walki. 

Organizowanie 

regularnych treningów 

sportowych w 

dyscyplinach Iaido i 

Jodo okresie od 

wakacji letnich) 

przeznaczonych dla 

m.in. przygotowanie do 

egzaminów na stopnie 

kyu i dan Iaido i Jodo 

krajowych i 

zawodach sportowych

85.51.Z

3.2. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

publicznego

Numer Kodu (PKD)

5.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej

Popularyzowanie 

oraz wiedzy o tradycji i 

poprzez organizowanie 

sztuk walki w tym 

Aikido Yoshinkan, Iaido 

i Jodo, na imprezach 

plenerowych 

organizowanych przez 

publiczne i inne 

popularyzowaniem 

kultury i sportu. 

Organizowanie 

sztuk walki w tym: 

Aikido Yoshinkan, Iaido 

i Jodo, celem 

popularyzacji i 

upowszechniania 

informacji w tym 

zakresie.

93.21.Z

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Informacja o przychodach organizacji

d) Przychody finansowe

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

roku sprawozdawczego

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 7



publicznego w okresie sprawozdawczym

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 

finansowana z 1% 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

1

dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 8



ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

w odniesieniu do tych najem

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

1.0 osób

1.0 etatów

2.0 osób

0.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0.00 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym:
b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 

tym:

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

(patrz komentarz do punktu 4)

na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

4.00 osób

od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:
b) inne osoby

4.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:
b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 10



umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

te uwagi w przygotowane pole)

Wykazane w pkt. 4 i pkt. 8

sportu, prac administracyjnych, których zakres nie pokrywa 

wykorzystania prywatnego samochodu dla celów 

wskazanego w pkt. 8
2014r. w 

tym: 
2014, 

administracyjnych 11.2014,
- oraz wynagrodzenie instruktora za prowadzenie treningów 

2014.

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1

sportowych w dyscyplinie 

Aikido Yoshinkan" - w trybie 

Miasto Katowice

Druk: MPiPS 11



publicznych

– 

, 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

5. Dodatkowe informacje

organizacji

Karol Rzepus - Skarbnik, 
30.06.2015

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp

lub akcji w 

kapitale

Lp Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Druk: MPiPS 12



1.

2.

3.

4.

5.

……………….……………..

(nazwa i adres jednostki)

Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenie Klub Sportowy BUMEIKAN zostało wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 

0000346484  dnia 14.01.2010 r.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2014r. – 31 grudnia 2014r.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są przez biuro rachunkowe unionNGO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy pomocy 

programu komputerowego Symfonia Finanse i Ksiegowość firmy Sage Sp. z o.o.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą 
liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.500,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i 

umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.500 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w 

magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do 

dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala sie metodą spisu z natury.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady 

ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym. 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Sporządził Zatwierdził

za rok 2014
Stowarzyszenia Klub Sportowy BUMEIKAN

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r.                               

o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

………Katowice, dn. 20.03.2015…………

Miejscowość, data

………………………………….. ……………….……………..



NIP: 954-245-69-71

REGON: 278127430

(nazwa jednostki) sporządzony na dzień 31.12.2014             

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 31.12.2013 31.12.2014 1 2 31.12.2013 31.12.2014

A  Aktywa trwałe, w tym: -                  4 416,20        A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 8,86               12 774,46 -     

- środki trwałe -                  4 416,20        - kapitał (fundusz) podstawowy 8 467,12        8 467,12        

-
należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna)
-                  -                  

B  Aktywa obrotowe, w tym: 8 083,03        19 141,30      
 Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania, w tym:
8 074,17        36 331,96      

-  zapasy -                  -                  -  rezerwy na zobowiązania -                  -                  

-  należności krótkoterminowe 179,00         6 697,94        - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek -                  10 000,00      

- środki pieniężne 7 019,11      11 560,94      - inne zobowiązania 7 479,17        25 111,96      

Aktywa razem 8 083,03        23 557,50      Pasywa razem 8 083,03        23 557,50      
-               

1) 

2)

                BILANS

Stan na Stan na 

Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

KLUB SPORTOWY BUMEIKAN UL. 

Szenwalda 38c m. 24                    

40-619 Katowice

Informacje uzupełniające do bilansu:

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również zobowiązań dotyczących emerytur oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych.

Stowarzyszenie nie udzieliło zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, oraz nie zaciągnęło zobowiązań w ich 

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

………Katowice, dn. 20.03.2015……………
Miejscowość i data

Sporządził

…………………………….                     .....................................

                    Zatwierdził



NIP: 954-245-69-71

REGON: 278127430
(Nazwa jednostki)

01.01.2013 - 

31.12.2013

01.01.2014 - 

31.12.2014

1 2 3 4

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 109 186,26      110 443,20      

-  zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -                    -                    

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 113 323,38      130 885,14      

I. Amortyzacja 3 434,82          -                    

II. Zużycie materiałów i energii 10 148,90        28 085,13        

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 57 405,69        60 482,85        

IV. Pozostałe koszty 42 333,97        42 317,16        

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 1,46                 0,04                 

- aktualizacja wartości aktywów -                    -                    

D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 4 322,60          799,68             

- aktualizacja wartości aktywów -                    -                    

E. Podatek dochodowy -                    -                    

F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: 8 458,26 -         21 241,58 -       

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) -                    

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 8 458,26 -         21 241,58 -       

Miejscowość i data

     ……………………………                                                                                                 …………………………..

Sporządził                                                                                                                           Zatwierdził

Pozycja Wyszczególnienie

KLUB SPORTOWY BUMEIKAN UL. Szenwalda 38c m. 24                                                          

40-619 Katowice

 Dane za okres 

………Katowice, dn. 20.03.2015…………

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2014

Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości                        

(Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)


