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RACHUNEK zYsKÓW I STRAT sporządzony na dzień

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości i

Wyszczególnienie
Kwota za

rok
poprzedni

Kwota za
rok

obrotowv
1 3

A.
I

II

III
B.
2

II

III

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pozytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działaIności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pozytku publicznego
Koszty pozostałej działalnoŚci statutowej

252 653,96 353 537,74
209 863,96 266 382,06
42 79o,oo 87 155,68

0.00 0.00
244 626,23 318 261,96
193 980,13 260 87I,5I
50 646.10 57 390,45

0,00 0,00

C. Zvsk (strata) z działalności statutowei (A-B) 8 o27,73 35 275,78

D. przychody z działalności gospodarczej
E. koszty działalności gospodarczej

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

F. Zvsk (strata) z działalności qospodarczei (D-E) o,oo o,oo

G. koszty ogólnego zarządu I944,60 2 369,3B

H. Zvsk (strata) z działalności operacvinei (C+F-G) 6 o83.13 32 906,40

I. Pozostałe przychody operacyjne
J, Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

0,00 546,22
0,00 1 064,00

0,00 0,00
l1,9,45 t43,It

M. Zvsk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 5 963,68 32 245,5t

N, podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zvsk (strata) netto (M-N) 5 963,68 32 245,5L

Danie| Piascinski
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BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2O2O r§€0$6656til: (r-jŁictjt]5go60

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Daniei piaścinski

AKTYWA

wyszczeqóln ien ie

stan na dzień:
(początek

roku)
(koniec roku)

ż 3

A. AKTYWA TRWAŁE o,oo o,oo
I. Wartości niematerialne i prawne
IL Rzeczowe aktywa trwałe
III. Nalezności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterm i nowe
V. Dłu goterm i nowe rozl iczen i a m iędzyokresowe

0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 456,2t 33 370,28
I. Zapasy
II. Nalezności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 0,00
450,00 640,00

6,2I 32 73o,2B
0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowv o,oo o,oo
Aktvwa razem 456,2L 33 370,28

PAsYWA

wvszczeqólnien ie

stan na dzień:
(początek

roku)
(koniec roku)

1 2

A, FUNDUSZ WŁASNY -t2 7o3,72 L9 5oL,79
I. Fundu'sz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

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

-lB 667,4o -I2 703,72
5 963,68 32 245,5I

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 13 159,93 13 868,49
I. Rezerwy na zobowiązania
IL Zobowiązania długoterminowe
IIL Zobowiązania krótkoterminowe
IV, Rozliczenia m iędzyokresowe

150,00 200,00
0.00 0,00

3 385,93 4 657,72
9 624,00 9 0I0,77

pasvwa razem 456,2t 33 370,28
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sprzęt pływacki wsp*fx;*wmdnictwn §p*itow§,

- Miaslł §tł:łeczneEo W*rs-zawn w wys*k**t:l ł,j.f};jfi {nni*rlł łytięty trzydxie§ci szeńrl xłotytłr) * na szknlnni* $p*rt#}vn
w Łyfi"] wynajmu lorow pływn*kłch,

- Miflisl*rstwa §portu w wys*ko*ci lil,fifiil {łlzinsiqt tyrięł:y l{ł:Ły*h} * łra d*flnal"l§Ow&l]i€ do wynnErł:clze* Łr,entrnw
w ffilTlai:łt prł:6ramu Klub,

W lr*ktie roku <ldnntnwi}n{"} przy{tł*rfy *d:

- d*rcwirnę l'Llnda*ji L*tto łv wys*knćci 3ż,fiOS (trxydzi**ci dwn Łysiące złołych} * n§ nr,{Jfrlliżłcję *b*r* spd,rr{;w*fl*
w nłrn;lc|r pr*srfifi"lLl .,Sp*rt*we Wak*cj* z LsŁtO"u w ran"l*ch ktor*j pnłowa iirodknw tj" 1*i.*iX;} {szesnm§cie t,ysiEcy
złotycl,';} p*rh*dzi r clntm*ji Mlł:isŁcrstwn Spm$*,

- w ram;ł*h p#ffił:(ly' puŁll1cxt"lcj w nkresie pandemii xtvolnien]c ztl składek Zł.}§ w tl,jysokosci 7.3SJ,7§ łł,

* dnlilnnns*vranie d* pensji l-r*ncrów e t"tr;ęclu Pracy J5"#9ł+,Q{3 r*włrl*z w rnrnn*łł fi#łl"łsfly p*hliczn*j w *kr*si*
n r lr rłatn ii
|J#,luL11l!!!

$§, §*tmm §łtlfmił"łlwmmjm m$* łnrymrifr*łt§mrnw wr nxkt §"*ffi, j**m§i rwłsg*yfuy w §stłl1ltty sgxms&f w§:ełwmą* fl;l§ #{*f$,tĘ *gytĘ.§ii§m$ii

rrła$ątk*w*$ & f$mmmmmw*$ wnmm wł5omii§t Stmmrnmmnłły jc*cllrmł*st$tfro tń# ĘW§§ę dmw$mt$q{:rl§ń/* §vt$mrrvrm*j* § mfujmr*rł$wt"łfrłx

włpłxtfr**m§wm* vw xmłiąmxr*iką.g flir § ęfim u,rrslimvł,lp, q} i$,* łrtrtłj;xrmsiŁmmmwmłxii* **m j,*c$mcn*xt$tii"

Klł_łb x*st*ł *tw*rzony lv xtycznix 2017 i oci pnceąlkr-ł *zi;tł*lnł*ci rł"lngi siq rn*wl;*ł'" npł"*cx pr:ych*dńw :,tl s{cładtk,
tłkże prry fin*n*łlwyn"l i organizacyjnynr wspnrciu roclzirow jedn*go z całcnkńw wykrnrzłjąc#iJs psffi wyl11{łsfrlj*
gtmtut*m składki- Klub ntrzymał równiez v*sp*i-cie oei pocirnł*tów zwią:mt:y*h x Łyri.łi rł:łlzicmmi" Vd związku z
wy**f*r",łiem siq niektórych no*lzlców z działalności kluł:ł-r (m*rxe* ź*lE) ;$stfiłt}' urq*ł*łrił:l"l# p*rilzuffiiflr"|ifi
pofwie rdza3ące sl<ałc rnzlir:znń i hrnk "1*krcilk*trttrick rłsr;rr--ł.ęń pnrniędzy sŁrcnarni.

Sd tainte3 pary kinh j*sl praw*ctrl$ny prJ*tr nnwy Z*n;ąd, |łt*ny rł1**y*nnwnł * pndni*si*niu wysł:kr:ści skł*dck i
skoncentrol,r,lał się nł hud*wi* sz*rnkt*J ll,:ry człł-rnkłiw, {irtlirł ;liyw,lkÓw rłlzł"01,ła srę rl* 6il,roł koniec 70J0 r,*ku,
pr:xwa l*jąc fi n* nsowac biezącą działa ł nnsć kl ł"l bu 
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