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1.Jednostka nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ani rezerw na 
świadczenia pracownicze.                                                                            
2.Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.                                                              
3. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się wg cen nabycia lub koszty wytworzenia pomniejszenie 
o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Środki trwałe od wartości 500 -3500 zł. jednostka amortyzuje jednporazowo, powyżej 3500 zł. 
metodą liniową.                                                                                     
4. Środki trwałe w budowie wyceniane są wg cen nabycia i kosztów wytworzenia.                       
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu nie wyższych od cen 
sprzedaży netto na dany dzień. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujących się w 
magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności leki i materiały zaliczane w koszty w 
momencie zakupu, a nie zużyte do dnia bilansowego.                                                  
6. Inwestycje długoterminowe i krotkoterminowe- środki pieniężne wykauje się w wartości 
nominalnej.                                                                                         
7. Należności krótkoterminowe- należności wycenia się w wartości nominalnej.                        
8. Środki pieniężne - wycenia się w wartości nominalnej.                                           
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- stosuje się w jednostce rozliczenia 
międzyokresowe czynne- w wysokości poniesionych wydatków przypadających na następne 
okresy rozliczeniowe .                                                                              
10. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa.                                                                 
11. Rezerwy - jednostka nie tworzy rezerw.                                                          
12. Zobowiązania długo i krótko terminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 
Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki na dzień bilansowy.  Odsetki naliczone przez 
kontrahenta zwiększają konta rozrachunków z kontrahentami, natomiast pozostałe odsetki 
należne na dzieńwyceny obciążają  zgodnie z zasadą memoriału koszty finansowe danego 
okresu i zwiększają rozliczenia miezyokresowe.                                                      
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1.  Przychody i zyski -przychody z działalności OPP, składki  członkowskie, przychody z 
działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody operacyjne.                                      
2.  Koszty i straty- Koszty ośrodków pomocniczych tj techniczengo utrzymania przystani           i 
sprzętu będącego majątkiem organizacji oraz koszty administracyjne rozldzielane są kluczem 
na ośrodki podstawowe tj. : działalnośc OPP, działalność statutową i działalność gospodarczą.
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Stosownie do art. 4 oraz 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Klub 
Żeglarski "Nysa" przedstawia sprawozdanie finansowe za 2019 rok na które skłda się: Bilans , 
Rachunek Zysków i Strat oraz Informację dodatkową.
Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z mającymi zastosowanie przepis
ami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W celu rzetelnego i jasnego 
przdstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka 
przedstawiła wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w 
informacji dodatkowej.
Jednostka nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych, Zestawienia zmian w kapitale i 
sprawozdania z działalności.
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Informacja dodatkowa stanowi załącznik w postaci tabel pomocniczych.
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KLUB ŻEGLARSKI "NYSA"

31.12.2020

502 774,33
0,00

501 884,28
245,13

0,00
644,92

185 700,34
193,80

5 958,18
179 548,36

0,00
0,00

679 064,98
657 965,60

0,00
0,00

21 099,38
9 409,69

0,00
1 150,00
4 959,69
3 300,00

688 474,67

515 430,15
0,00

515 148,37
281,78

0,00
0,00

147 935,90
0,00

5 251,71
142 684,19

0,00
0,00

657 965,60
605 450,24

0,00
0,00

52 515,36
5 400,45

0,00
1 600,00
2 075,45
1 725,00

663 366,05

688 474,67 663 366,05

zł
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KLUB ŻEGLARSKI "NYSA"

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

140 494,39

34 597,90

88 296,49

17 600,00
158 913,18

34 597,90

110 854,64

13 460,64

-18 418,79
216 937,89

200 489,91

16 447,98

23 704,46
-25 675,27

46 361,30

1,23

414,58

21 099,38

21 099,38

154 094,58

29 889,00

106 927,58

17 278,00
184 195,29

25 000,00

147 253,66

11 941,63

-30 100,71
218 822,98

170 470,62

48 352,36

13 738,88
4 512,77

47 922,05

741,21

821,75

52 515,36

52 515,36
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21 099,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 170,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

28 269,38

0,00

52 515,36

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

52 515,36

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa - tabele pomocnicze
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1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych str.1

Lp. Zwiększenia Zmniejszenia

sprzedaż likwidacja

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

1
0,00 0,00

2 Środki trwałe
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

d) środki transportu
0,00 0,00

e) inne środki trwałe

3 Środki trwałe w budowie
500,00 0,00

4 Inwestycje długoterminowe
0,00 0,00 0,00 0,00

Określenie grupy 
składników majątku 

trwałego

Stan na 
początek roku

Razem 
zwiększenia 

wartości 
początkowej

Razem 
zmniejszeni
a wartości 

początkowe
j

Stan na 
koniec roku

finansowane 
z własnych 

środków

nabyte 
nieodpłatnie

przesunięcia 
wewnętrzne

z tytułu 
aktualizacji 

wartości

przesunięc
ia 

wewnętrzn
e

pozostałe 
rozchody

Wartości niematerialne i 
prawne

2 539,11 2 539,11

775 991,18 44 516,21 7 170,00 51 686,21 9 127,30 9 127,30 818 550,09

a) grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczystego 
gruntu)

54 433,42 54 433,42

b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej

283 537,77 34 153,17 34 153,17 317 690,94

c) urządzenia techniczne i 
maszyny

17 476,97 17 476,97

420 543,02 10 363,04 7 170,00 17 533,04 9 127,30 9 127,30 428 948,76

1 200,00 1 200,00 1 700,00



1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych str.2

Lp. Zwiększenia Zmniejszenia

razem sprzedaż likwidacja razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Wartości niematerialne i prawne
0,00 0,00 0,00

2 Środki trwałe
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny
0,00 0,00 0,00

d) środki transportu
0,00 0,00 0,00

e) inne środki trwałe

3 Środki trwałe w budowie
0,00 0,00 0,00

4 Inwestycje długoterminowe
0,00 0,00 0,00

Określenie grupy składników 
majątku trwałego

Stan na 
początek 

roku

Stan na 
koniec roku

Wartość netto 
na koniec 

roku

amorty-
zacja

z aktuali-
zacji 

wyceny

pozostałe 
zmniej-
szenia

2 539,11 2 539,11

261 342,81 66 150,30 66 150,30 9 127,30 9 127,30 318 365,81 500 184,28

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

54 433,42

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

5 199,84 7 527,67 7 527,67 12 727,51 304 963,43

17 476,97 17 476,97

238 666,00 58 622,63 58 622,63 9 127,30 9 127,30 288 161,33 140 787,43



1.2. Wartość gruntów str.3

Stan na           Zmiany w ciągu roku Stan na 
początek koniec 

roku roku 
obrotowego zwiększenia zmniejszenia obrotowego

1 2 3 4 5

  Powierzchnia ( m2 ) 4938 4938

  Wartość ( tys. zł. )  54 433,42 zł  54 433,42 zł 



1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych    
      używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
      leasingu

Stan na                Zmiany w ciągu roku Stan na 

       Rodzaj   umowy początek koniec 

roku roku 

obrotowego zwiększenia zmniejszenia obrotowego

1 2 3 4 5

  Budynki, lokale i obiekty inżynierii                    - zł                        - zł                       - zł                      - zł 
  lądowej i wodnej

  Urządzenia techniczne i maszyny                    - zł                        - zł                       - zł                      - zł 

  Środki transportu                    - zł                        - zł                       - zł                      - zł 

  Inne środki trwałe                    - zł                        - zł                       - zł                      - zł 

  Razem                    - zł                        - zł                       - zł                      - zł 



1.6.1.  Stan na poczatek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
           oraz stan końcowy funduszu założycielskiego 

Fundusz
Treść założycielski

1 2

 1. Stan na początek roku obrotowego                                        - zł 

 2. Zwiększenia :                                        - zł 
    a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe:                                        - zł 
        w tym:
           od organu założycielskiego                                        - zł 
    b/ dary mające charakter majątku trwałego:
        w tym:
           od organu założycielskiego
    c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe 
        w tym:
           od organu założycielskiego

 3. Zmniejszenia :

    a/  wyksięgowanie środków trwałych o wartości do 15000 zł.

 Stan na koniec roku obrotowego                                        - zł 



1.6.2.  Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie 
          oraz stan końcowy  funduszu zakładu

str. 4

Fundusz
Treść zakładu

1 2

 1. Stan na początek roku obrotowego

 2. Zwiększenia :
    a) z zysku za 2019 rok
    b) dotacje budżetowe
    c) przeksięg. z funduszu założycielskiego
        środki trwale do wartości 15000 zł.

 3. Zmniejszenia :
    a) pokrycie strat 0

 Stan na koniec roku obrotowego
 (1+2-3=4)

 605 450,24 zł 

 52 515,36 zł 
 52 515,36 zł 

 657 965,60 zł 



1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku 
                          str.5

Treść Kwota w zł

1 2

 1. Zysk za 2020 rok

 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych                                      - zł 

 3a. Zysk do podziału
     
     - zwiększenie funduszu zakładu
     - dofinansowanie ZFŚS
     - nagrody dla pracowników

 3b. Strata

      - pokrycie funduszem zakładu
      - do rozliczenia w latach następnych

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty 

Treść Kwota w zł

1 2

 1. Strata za 2020 rok                                      - zł 

 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych                                      - zł 

 3a. Strata                                      - zł 
     
      - pokrycie funduszem zakładu
      - do rozliczenia w latach następnych

 3b. Zysk do podziału                                      - zł 

      - zwiększenie funduszu zakładu
      - dofinansowanie ZFŚS
      - nagrody dla pracowników

 21 099,38 zł 

 21 099,38 zł 



1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
       wykorzystaniu, rozwiązaniu  i stanie końcowym (art. 35d)

          str. 6

Stan na Wyko- Stan na 
Treść poczatek rzysta- Rozwią- koniec

roku Zwiększenia nie zanie roku 
obrotowego obrotowego

1 2 3 4 5 6

 1. Rezerwy na zobowiązania:                   - zł                  - zł                  - zł           - zł                    - zł 

   a. Rezerwa z tytułu odroczonego 
       podatku dochodowego
   b. Rezerwa na świadczenia emerytalne 
       i podobne                   - zł                  - zł                  - zł                    - zł 
       - długoterminowe
       - krotkoterminowe
   c. Pozostałe rezerwy
       - długoterminowe
       - krotkoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Razem ( 1+2+3 )



1.9. Odpisy aktualizyjące wartość należności (art. 36b i c)
       str. 7

Stan na Stan na 
Treść poczatek Zwiększenia Wykorzys- Rozwią- koniec

roku tanie zanie roku 
obrotowego obrotowego

1 2 3 4 5 6

 1. Należności:

    a/ od dłużników postawionych w stan         - zł                - zł 
        likwidacji lub stan upadłości

    b/ od dłużników w przypadku oddalenia         - zł 
        wniosku o ogłoszenie upadłości

    c/ kwestionowane przez dłużników,         - zł                - zł 
        z których zapłatą dłużnik zalega,
        a wg oceny sytuacji majątkowej
        i finansowej dłużnika, spłata należności
        w umownej kwocie nie jest
        prawdopodobna

    d/ stanowiące równowartość kwot podwyż-         - zł                - zł 
        szających należności, w stosunku do 
        których uprzednio dokonano odpisu
        aktualizującego

    e/ szacowana kwota odpisu ogólnego         - zł                - zł 
        należności od osób fizycznych 
        przeterminowanych lub nie przetermino-
        wanych o znacznym stopniu prawdopodo-
        bieństwa nieściągalności

        - zł               - zł Razem ( 1+2+3 )



1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9. 
         Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług 

Okres Stan Pawdopodobieństwo Odpis
przeterminowania należności nieściągalności aktualizujący

(w dniach) na dzień 31.12.2011 w %

1 2 3 4

 do 30                                  - zł 20                                  - zł 

30-180                                  - zł 60                                  - zł 

powyżej 180                                  - zł 100                                  - zł 

Ogółem                                  - zł x                                  - zł 



1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty
           

     str. 8

Razem
Okres spłaty

  

Treść od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej  5 lat
początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec

roku roku roku roku roku roku roku
1 4 5 6 7 8 9 10 11

 I. Zobowiązania                    - zł                     - zł                    - zł                    - zł 
    długoterminowe

 1. Wobec pozostałych jednostek

    a) kredyty i pożyczki                    - zł                     - zł                    - zł                    - zł 
    b) z tytułu emisji dłużnych 
        papierów wartościowych
    c) inne zobowiązania finansowe

 1 600,00 zł  1 150,00 zł  1 600,00 zł  1 150,00 zł 

    d) inne( nie rozliczona darowizna na 
poczet składek członkowski E i J Szczygieł)  1 600,00 zł  1 150,00 zł  1 600,00 zł  1 150,00 zł 



1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty
                   str. 9

             Okres spłaty   Raz em
    

do 1 roku od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej  5 lat
Treść

początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec
roku roku roku roku roku roku roku roku roku roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 I. Zobowiązania
    krótkoterminowe 2075,45 4959,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2075,45 4959,69

 1. Wobec pozostałych jednostek

    a) kredyty i pożyczki
    b) z tytułu emisji dłużnych 
        papierów wartościowych
    c) inne zobowiązania finansowe
    d) z tytułu dostaw i usług,
        o okresie wymagalności:
        - do 12 miesięcy 556,06 1693,52 556,06 1693,52
        - powyżej 12 miesięcy 0 0
    e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
    f)  zobowiązania wekslowe 0 0
    g) z tytułu podatków, ceł, 1519,39 3066,17 1519,39 3066,17
        ubezpieczeń i innych świadczeń 0 0
    h) z tytułu wynagrodzeń 0 0 0 0
    i)  inne 0 200 0 200
kaucja za nie zwrocone piloty 0,00 0,00 0 0,00



1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych str. 10

Tytuły Stan na początek Stan na koniec Różnica
roku obrotowego roku obrotowego /3-2/

1 2 3 4

 1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     - zł                          - zł                    - zł 
     (aktywów)
   
     a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
         dochodowego
     b. Inne rozliczenia międzyokresowe
         w tym:
            - remonty

 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     - zł                          - zł                    - zł 

             - poniesione koszty remontów środków trwałych
             - opłacone z góry prenumeraty
             - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC,
               ubezpieczeń majątkowych i osobowych
               za przyszłe okresy sprawozdawcze

 3. Inne rozliczenia międzyokresowe
      - długoterminowe

      - krótkoterminowe-dofinansowanie do wynagrodzeń-
PFRON  1 725,00 zł  3 300,00 zł  1 575,00 zł 



1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki              str. 11

Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

Zobowiązania 
zabezpieczone kwota kwota kwota kwota 

zobowiązania zabezpieczenia zobowiązania zabezpieczenia

1 2 3 4 5

 Hipotecznie                            - zł                            - zł                            - zł                            - zł 

 Zastawem towarów                            - zł                            - zł                            - zł                            - zł 

 Zastawem wekslowym                            - zł                            - zł                            - zł                            - zł 

 Inne                            - zł                            - zł                            - zł                            - zł 

 Razem                            - zł                            - zł                            - zł                            - zł 



1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje  
         i poręczenia, także wekslowe                     str. 12

Stan na początek Stan na koniec
Zobowiązania warunkowe roku obrotowego roku obrotowego

1 2 3

 Ogółem                                 - zł                               - zł 
      w tym z tytułu :

       Gwarancji                                 - zł                               - zł 

        Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów                                 - zł                               - zł 

        Zabezpieczen umów leasingowych                                 - zł                               - zł 



2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów
       i materiałów

             str. 13

Wyszczególnienie Rok poprzedni Stru-ktura Rok bieżący Dynamika

% %

1 2 3 4 5 6

 1. Przychody ze sprzedaży         81           80      0,94
   

     w tym:

Działalność gosp. Przystani 51,9 54 0,99

Działalność OPP 22 0,8
 

Skladki członkowskie 4,1 4 1,02

2. Dotacje zadaniowe gminy 3,6 4,6 1,2

3. Dotacja MSiT 1,0

 4. Darowizny 1,8 0,9 0,47

5. Dariwzna 1% dla OPP 1,2 1,5 1,25

6. Pozostałe przychody operac. 9,6 10,6 1,1

dofinansowanie do wynagrodz.  PUP                              - zł 

promocja AKWA

pozostale                           649,60 zł                     962,96 zł 

dofinansowanie składek ZUS COVID19

7. Przychody finansowe                  821,75 zł 0,2             414,58 zł 0,1 0,50

Ogółem       100      100% 0,96

Stru-
ktura

rok bieżący/rok 
poprzedni

 343 028,56 zł 322 834,38 zł

 218 822,98 zł  216 937,89 zł 

 106 927,58 zł  88 296,49 zł 

 17 278,00 zł  17 600,00 zł 

 15 000,00 zł  18 500,00 zł 

 10 000,00 zł  10 000,00 zł 

 7 550,85 zł  3 554,57 zł 

 4 889,00 zł  6 097,90 zł 

 40 371,20 zł  42 806,73 zł 

w tym: dofinasowanie PFRON do 
wynagrodzeń  35 463,08 zł  33 300,00 zł 

 4 258,52 zł 

 1 626,02 zł 

 6 917,75 zł 

 421 661,36       404 208,16 zł 



2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
       (art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)

Przyczyna

1 2 3

 1. Zmiana technologii produkcji                            - zł                            - zł 

 2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty                            - zł                            - zł 
     przydatności gospodarczej

 3. Przeznaczenie do likwidacji                            - zł                            - zł 

 4. Z innych przyczyn-                            - zł                            - zł 

 Ogółem                            - zł                            - zł 

2.3.  Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

Wyszczególnienie

1 2 3

 1. Utrata cech użytkowych                            - zł                            - zł 

 2. Utrata przydatności                            - zł                            - zł 

 3. Utrata wartości rynkowej                            - zł                            - zł 

 4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny                            - zł                            - zł 
     zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży
     zamiast według cen zakupu/

 Ogółem                            - zł                            - zł 

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec 
roku obrotowego

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec 
roku obrotowego



2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
       lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

               str.14

Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik

1 2 3 4

 1. Działalność zaniechana w roku bilansowym                        - zł                        - zł                        - zł 

     b)
     c)

 2. Działalność przewidywana do zaniechania                        - zł                        - zł                        - zł 
     w roku następnym

     a)
     b)
     c)

 Ogółem                        - zł                        - zł                        - zł 



2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

       dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto      str.15

Dane 

Nazwa za rok

bieżący

1 2

  1. Zysk brutto

  2. Dochody wyłączone spod opodatkowania ( - )

  3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania  ( - )

  4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego ( - )

  5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach ( + )

  6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku ( + ) 

  7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )

  8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )

  9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku ( - )

 10. Darowizny uznane podatkowo ( - )

 11. Część straty podatkowej lat ubiegłych  ( - )

 12. Podstawa opodatkowania 

 13. Podatek dochodowy                    - zł 

 21 099,38 zł 

 7 170,00 zł 

 28 269,38 zł 



2.6. Koszty według rodzaju      Str. 16

Treść Rok poprzedni Struk-tura Rok bieżący Struk-tura Dynamika
% % 1,00

1 2 3 4 5 6

1. Amortyzacja 12,55 15,43 1,28

2. Zużycie materiałów i energii 16,27 19,66 1,25

3. Usługi obce 27,14 17,81 0,68

4.  Podatki i opłaty 3,75 3,95 1,09

5. Wynagrodzenia 34,21 35,50 1,08

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5,06 5,44 1,12

7. Pozostałe 1,03 2,21 2,22

Ogółem 100,00 100,00 1,04

46 244,51 zł 58 980,30 zł

59 934,84 zł 75 140,39 zł

99 968,51 zł 68 062,07 zł

13 799,82 zł 15 090,75 zł

126 033,91 zł 135 690,89 zł

18 631,43 zł 20 799,67 zł

3 791,77 zł 8 432,90 zł

368 404,79 zł 382 196,97 zł



2.7. Koszt wytworzenia środkow trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby            str. 17

Wyszczególnienie

Koszty poniesione

Rok poprzedni Rok bieżący

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

odsetki odsetki

1 2 3 4 2 3 4

 I. Środki trwałe w budowie

            500,00 zł 

 II. Środki trwałe            500,00 zł 

skapitalizowane 
rożnice kursowe

skapitalizowane 
rożnice kursowe

 1 700,00 zł 

 1 700,00 zł 

     z tego:



2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinans. aktywa trwałe

                        str. 18

Wyszczególnienie Poniesione nakłady Plan na rok bieżący
 W 2020 roku

1 2 3

 1. Wartości niematerialne i prawne                                      - zł                                   - zł 

 2. Środki trwałe

        a) nakłady na ochronę środowiska

 3. Środki trwałe w budowie

      w tym:
         a) nakłady na ochronę środowiska

 4.  Inwestycje w nieruchomości

 Razem                                   - zł 

 44 525,21 zł 

     w tym:

 1 200,00 zł 

 45 725,21 zł 



4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie -umowy o pracę i  umowy zlecenia
      samozatrudnienie                     str. 19

Wyszczególnienie

ogółem
w tym:

kobiety mężczyźni

1 2 3 4 5

 Pracownicy  ogółem 6 1 5 6
      w tym:  

Instruktorzy 3 0 3 3

Bosman 1 0 1 1

Księgowa 1 1 0 1

Pracownik gospodarczy 1 1 1

Sporządził: …........................................................

Podpisy zarządu:

1.Komandor - Jerzy Jałoszyński …............................

2.Skarbink - Jerzy Szczygieł …............................

3. Sekretarz - Tomasz Michalski  ..............................

4. Członek - Jan Szczepankiewicz …...........................

5. Członek - Piotr Wróbel ….............................

Przeciętna liczba zatrudnionych w 
poprzednim roku obrotowym Przeciętna liczba 

zatrudnionych w 
bieżącym roku 

obrotowym

Informacja dodatkowa zawiera 19 
ponumerowanych stron.

 Nysa, dnia03.02.2021 r.

  


