
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ UL. WILKÓW MORSKICH 37/39 60-480 POZNAŃ POZNAŃ
WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 do 31.12 2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Załozenie kontynuowania działaności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Zapisy Księgowe sa prowadzone wg zasady kosztów historycznych.

Data sporządzenia: 2022-02-09

Data zatwierdzenia: 2022-04-23

Marzena Kubiak Katarzyna Pic, Sławomir Krzyżaniak, Robert Pic, Wojciech
Kotowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-11



BILANS

Marzena Kubiak
Kotowski

60-480
UL. WILKÓW MORSKICH 37/39 
0000535461

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 

AKTYWA

A. 128 836,33 134 480,04

I. 0,00 0,00

II. 128 836,33 134 480,04

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 28 788,37 3 352,82

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 21 056,05 400,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 7 732,32 2 952,82

IV. 0,00 0,00

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 157 624,70 137 832,86

PASYWA

A. 87 864,58 76 166,04

I. Fundusz statutowy 126 378,88 126 378,88

II. 0,00 0,00

III. -83 104,19 -38 514,30

IV. Zysk (strata) netto 44 589,89 -11 698,54

B. 69 760,12 61 666,82

I. 0,00 0,00

II. 69 760,12 61 666,82

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

PASYWA razem 157 624,70 137 832,86

Data zatwierdzenia: 2022-04-23

2022-10-11



Rachunek zysków i strat

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Marzena Kubiak
Kotowski

60-480
UL. WILKÓW MORSKICH 37/39 
0000535461

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok

1 2 3 4

A. 256 940,50 317 307,25

I. 114 901,70 135 571,70

II. 131 988,80 160 917,55

III. 10 050,00 20 818,00

B. 214 501,58 270 052,32

I. 103 903,48 127 273,54

II. 96 689,97 129 737,02

III. 13 908,13 13 041,76

C. 42 438,92 47 254,93

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 8 562,30 56 026,23

H. 33 876,62 -8 771,30

I. 0,00 0,00

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 11 349,20 120,00

L. Koszty finansowe 635,93 3 047,24

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 44 589,89 -11 698,54

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 44 589,89 -11 698,54

Data zatwierdzenia: 2022-04-23

2022-10-11



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

wynoszą 61.666,82 zł

zobowiązanie z tytułu  zwrotu wsparcia finasowego z Funduszu Rozwoju infrastruktury Żegalrskiej Polskiego Związku Żeglarskiego

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody statutowe -

Na przychody statutowe składają się dofinansowania z instytucji: wpłaty od sponsorów oraz odpłatność uczestników i członków klubu (wpłaty
rodziców), wpisowe i składki osób fizycznych – członków organizacji.

W roku 2021 przychody z działalności statutowej stanowiły kwotę   317 307,25 zł

z wyszczególnieniem:

- Składki członkowskie                                                       29 570,00 zł

- Półkolonie - zajęcia sportowo-rekreacyjne                         57 648,00 zł    

- Wpłaty rodziców-ogólne                                                   56 664,55 zł

- Urząd Miasta Poznania: Młodzieżowe Centrum Sportu       40 000,00 zł

- Województwo Wielkopolskie                                            13 000,00 zł

- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu      10 000,00 zł

- Powiat Poznański środki na zadanie LATO Z ŻEGLAMI     3 000,00 zł

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe                           10 814,00 zł

- Ryszard Jakś Fundacja – porozumienie                              14 000,00 zł

- Wpłaty 1 % podatku                                                         11 637,70 zł

- Wpłaty – delegacje                                                           12 218,00 zł

- Wpłaty za opłatę trenerską i szkółkę                                  37 705,00 zł

- Wpłaty za opłaty jachtowe, portowanie i remontowa            8 600,00 zł

- Darowizny finansowe od osób fizycznych                           3 550,00 zł

- Wpłaty na kurs Mały Żeglarz                                              1 800,00 zł

- Udział w zajęciach sportowo-żeglarskich                             7 100,00 zł    

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-11



5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działań statutowych           - 270 052,32 zł

 

Koszty administracyjne                               - 56 026,23 zł i składają się z następujących pozycji

- zużycie materiałów i energii                      49,70 zł

- usługi obce                                         5.094,13 zł

- amortyzacja                                        50 882.40 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez klub zgodnie z obowiązującym prawem, tj.

właściwymi ustawami. Do funduszy' własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych.

Wartość nominalna Funduszy wynosi                                  76 166.04 zł.

Jest to wynik z lat ubiegłych                                               87 864.58 zł

oraz wynik roku bieżącego (wielkość ujemna) -                    -11 698,54 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

- Wpłaty 1 % podatku   11 637,70 zł

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego zostały w całości wydatkowane na działność niodpłatną pożytku publicznego i przeznaczone
na zakup nowego kadłubu motorówki trenerskiej typu RIB.

Kadłub odebramo od producenta w październiku 2021r.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Kadłub morskiej motorówki trenersko-asekuracyjnej typu RIB odebramo od producenta w październiku 2021r.

Data sporządzenia: 2022-02-09

Data zatwierdzenia: 2022-04-23

Marzena Kubiak Katarzyna Pic, Sławomir Krzyżaniak, Robert Pic, Wojciech
Kotowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-11



Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2021

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-11

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Ulica UL. WILKÓW MORSKICH Nr domu 37/39 Nr lokalu 

Kod pocztowy 60-480 Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zmkspoznan@gmail.com Strona www www.zmks.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2014-12-16

2014-12-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63417911700000 6. Numer KRS 0000535461

Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Pic Komandor TAK

Wice Komandor TAK

Robert Pic Skarbnik TAK

Wojciech Kotowski TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Leszek Mania TAK

TAK

Grzegorz Radomski NIE

2022-10-11 1



9. Cele statutowe organizacji

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
3
4
5

6
sportowego uczniów
7

8

9

10

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1
2
pozalekcyjnych,
3
4
5

6

7. prowadzenie obozów sportowych w okresie wakacyjnym,
8

9
10

Sezon 2021 72 punkty SSM 
(ministerialnych) w tym: 17 12,5 4,7 i Radial) i 24,5 pkt juniora oraz 18 pkt 

2 medale Mistrzostw Polski juniorek w klasie Europa Kobiet: 2 oraz 3 miejsce, - 4 miejsce w Pucharze Europy w 
klasie ILCA4 17, - 1 4 
miejsce w Mistrzostwach PSKO do lat 11

10
19 1 regaty lokalne oraz 1 regaty ogólnopolskie w klasie 

20 dzieci w wieku 6-8 16 zawodników, 
którzy startowali w regatach lokalnych i ogólnopolskich, pod okiem 2 12 
zawodników, z czego 3

2 miejscu, a kobiet na miejscu 6. Niestety wczesny sezon 
5 

zawodników) oraz Optimist (3
8

60 dzieci z otwartego naboru.

1
Zrealizowano w terminie: 2021-01-22 - 2021-04-16

rywalizacja w  e-regatach (virtual regatta).

2022-10-11 2



2. Szkolenie sportowe.
Zrealizowano w terminie: 2021-04-17 - 2021-10-30

19

19 czyli w dniu 17.04
19

3
Zrealizowano w terminie: 2021-05-15 - 2021-10-17

3 imprezach rozgrywanych na jeziorze Kierskim w pierwszym 

9 zawodników w klasie Optimist, 9 zawodników w klasie Laser i 3
5

14 zawodników w klasie Optimist oraz 12 w klasach Laser i Europa 
(planowano 25).

4
Zrealizowano w terminie: 2021-04-28 - 2021-10-09

4
9

(Mistrz. PSKO do lat 11), Szczecinie (Mistrz. PSKO do lat 13
7 regat wyjazdowych (planowano 5 12 

9-cio miejscowy) oraz 2 przyczepy do przewozu motorówki i 

zrealizowany.

5
sportowe.
Zrealizowano w terminie: 2021-05-25 - 2021-10-09

3

12 zawodników w 7 imprezach rangi ogólnopolskiej 
(planowano 5 3-

9-cio miejscowy) oraz 2 przyczepy do przewozu motorówki i 

6
Zrealizowano w terminie: 2021-09-17 - 2021-10-03

3
Radiale (ILCA6 5 zawodników, z czego 4

10 4,7 (ILCA 4) - 4 reprezentantów, Laser 
Standard (ILCA 7) - 2 reprezentantów oraz Europa - 2

7
Zrealizowano w terminie: 2021-08-03 - 2021-08-04

9 
4 dziewczynki (2

8
Zrealizowano w terminie: 2021-08-23 - 2021-09-26

3 4,7 (ILCA 4
2 zawodników. W klasie Laser Radial (ILCA 6

3

2022-10-11 3



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

160

0

Radial (ILCA 6
1 zawodniczka. 

9
Zrealizowano w terminie: 2021-09-07 - 2021-09-26

2
19 lat do 17 lat 3

1 
zawodniczka (Laser Radial - ILCA 6) oraz 1 zawodnik (Laser Standard - ILCA 7) oraz 1 junior (ILCA 7).

10
Zrealizowano w terminie: 2021-06-28 - 2021-08-26

28.06
8 5

8:30-15:30, w grupach 12-16 100 dzieci, w wieku 6-12
60

11. Organizacja X Otwartych Mistrzostw Klubu w klasie Optimist
Zrealizowano w terminie: 2021-10-16 
opis: W dniu 16.10

5 kategoriach 
60

12

3.2. 

PKD 2007

2022-10-11 4



4.2. 

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

poprzez prowadzenie treningów, 

zawodach na poziomie wojewódzkim i 
ogólnopolskim Pucharze Polski. Starty w 
imprezach mistrzowskich 

(konkurencje Systemu Sportu 

93.12.Z

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

1
kamizelek acekuracyjnych dla dzieci.
2. Utrzymanie sprawnych motorówek trenersko-
asekuracyjnych, (w tym zakupy inwestycyjne, 

3. Zakup paliw do motorówek
4
regatowych.
5. Wynagrodzenie kadry instruktorskiej za 

6
7. Utrzymanie przystani nad jeziorem Kierskim i 
drobne prace remontowe.

93.12.Z

2022-10-11 5



2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD)

w 
tym:

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

2022-10-11 6



publicznego w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

1
sportowo

1
wodzie.

podatku dochodowego od osób fizycznych

2022-10-11 7



1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
0 osób

0,00 etatów

6 osób

68 osób fizycznych

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

2022-10-11 8



0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

1 osób

2022-10-11 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

6 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6

okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

6 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:

2022-10-11 10



w pkt 1-11

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1
Sportu uzdolnionej sportowo, Sportu

2
dla dzieci do 12 lat

3 Diofinasowanie szkolenia i 

sportowego dzieci i 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Sportowe

4 dziedzinie kultury fizycznej 
na rzecz poprawy i rozwoju 
infrastruktury sportowej

Remont motorówki trenerskiej 
typu RIB

Samozrad Województwa 
Wielkopolskiego - Urzad 

2022-10-11 11



publicznych

000 euro) 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska  osób 

organizacji

Katarzyna Pic oraz druga osoba z 

Pic, Wojciech Kotowski

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

Lp Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Program KLUB 2021
sportowych

Ministerstwo Kultury dziedzictwa 
narodowego i Sportu

2022-10-11
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