
Zbąszyń,              15 .01.2014 r. Stanisław Deskiewicz 

INFORMACJA DODATKOWA 
do sprawozdania finansowego  

 
...........................Zbąszyński Klub Żeglarski..................... za 2013 r. 

      nazwa podatnika 
 
1)Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku 

poprzedniego wg cen zakupu lub wg wartości przekazania środków trwałych – bez zmian w stosunku do roku 

poprzedniego ................................................................................................................................................. 

2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach   umorzenie środków trwałych –   … 113 698,92 ............................ 
   .................................................................. umorzenie pozostałych środków trwałych – ... 12 766,22 ............. 

3) Struktura zrealizowanych przychodów: 

    przychody – kwota ... 360 700,00 ......   -    źródło pochodzenia .. dotacje, umowy zadaniowe ................... 

 przychody – kwota ........ 4 941,00 .....  -    źródło pochodzenia .. 1 % na rzecz OPP .................................... 

    przychody – kwota ....... 76 076,99 .....   -    źródło pochodzenia .. składki i opłaty członkowskie związane 
z postojem jachtów, wpisowe do regat ... 

    - w tym przychody określone statutem: 

               składki członkowskie – kwota  ... 64 480,00 ........... 

               inne                        – kwota   ….. 1 450,00 .......... (opłaty dodatkowe i ekwiwalenty za pracę)  

4) Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem: 

   Koszty realizacji zadań statutowych – koszty regat dla młodzieży – ... 8 642,56 ............. 

   Koszty administracyjne - ... 18 869,10 ...................................................................... 

   w  tym  zużycie materiałów, energii - ... 4 918,54 ......................…............................ 

                wynagrodzenia – ... 8 642,56 ....... ;   amortyzacja – ... 5 308,00 ....................... 

5) Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego .. ...................................................... 

..................................................................................................................................................................  

6) Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową: 

    ............................................................... nie wystąpiły ............................................................................................ 

7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania 

.. zmniejszenie przychodów z tytułu dotacji (wystąpiła jednorazowo) …………………….. Wzrost 

kosztów bieżących na skutek prowadzonej działalności remontowej. …………………….. Dekapitalizacja 

majątku – na skutek umorzenia .......................................................................................... 
 

............................................, ..............................         Sporządził(a) .................................................................... 
             (miejscowość)                               (data)                         (imię i nazwisko, podpis) 
 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 
1. Przemysław Szymański Komandor  
2. Bogdan Gołek Wicekomandor  
3. Mirosław Stróżyk Wicekomandor  
4. Edyta Stanicka Sekretarz  
5. Wojciech Łukaszyk Skarbnik  
6. Krzysztof Białecki Członek Zarządu  
7. Bernard Dmuch Członek Zarządu  

............................................................................  
                              (podpisy osób upoważnionych  do reprezentowania) 


