
INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, stosując jako regułę cenę nabycia z 
uwzględnieniem utraty wartości aktywów. Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w 
momencie przekazania ich do użytkowania. Metoda stosowana przez naszą jednostkę nie ulega zmianie w 
stosunku roku poprzedniego.

II

Wartość netto środków trwałych to 1.256.825,05 zł. Wartość środków pieniężnych na koniec 2013 roku 
wyniosła 2 002,55 zł, klub posiadał również należności w kwocie 4 000,00 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2013 roku wyniosły 5.653,66 zł w tym: rozrachunki z dostawcami 
362,97 zł, należny podatek od płac za XII/2013 871,00 zł oraz składki ZUS i PZU za XII/2013 4.471,39 zł.

III

Przychody w 2013 roku Klub osiągnął w wysokości 1.116.861,72 zł, co stanowi 138% przychodów roku 
poprzedniego. W roku sprawozdawczym uzyskane przychody są znacznie większe niż w roku poprzednim a to 
z uwagi na uzyskane finansowanie 332.596,95 zł na projekt pn. „Remont przystani Chojnickiego Klubu 
Żeglarskiego” uzyskanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 
z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ oraz 
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Przychody ogólne 1.116.861,72 uzyskano z następujących źródeł:
1) składki członkowskie 23.170 zł
2) z działalności statutowej nieodpłatnej: 279.547,20 zł
 w tym:
 a) z tytułu otrzymanych dotacji na wspieranie zadań:
  * z Urzędu Miejskiego w Chojnicach ogółem – 87.900 zł
  * z Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku – 15.000 zł
  * ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach – 11.550 zł
  * z Urzędu Gminy w Chojnicach – 8.990,80 zł          
 b) dofinansowanie ze środków PFRON do obozu sportowego sekcji SZANSA – 10.000 zł
 c) dofinansowanie do organizacji regat z Pom. Okr. Związku Żeglarskiego – 7.500 zł
 d) wpisowe do Klubu – 480 zł
 e) wpisowe do regat organizowanych przez Klub – 16.480 zł
 f) darowizny wpłacane na działalność sportową Klubu – 50.218 zł
 g) dofinansowanie z PZŻ do zgrupowania sportowego zawodników – 3.570 zł
 h) stypendia sportowe dla zawodników – 4.400 zł
 i) dofinansowanie projektu pn. „Pierwszy krok w żeglarstwie” – 20.419,50 zł
                uzyskanego od Związku Miast Bałtyckich
 j) wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.038,90 zł
 k) inne – 16 000 zł

3) z działalności statutowej odpłatnej: 480.912,49 zł
 w tym:
 a) przychody z tytułu reklam – 8.000 zł
 b) za hangarowanie i składowanie łodzi na placu – 11.860 zł
 c) za czarter łodzi – 8.010 zł
 d) za usługi dźwigiem – 4.570 zł
 e) za korzystanie z noclegów na regatach i zgrupowaniach – 32.488 zł
             f) wynajem pomieszczeń    - 3 200,- zł
 oraz działalność sportowa:
 f) odpłatność uczestników za obozy sportowe – 250.302,99 zł
             g) odpłatność za organizację zgrupowań sportowych – 65.214 zł
 i) opłaty za miejsca w porcie – 102.887,50 zł

4) przychody finansowe 333.232,03 zł  
          w tym:                                                                                                                              
          a/ dofinansowanie zadania „Remont przystani Chojnickiego Klubu Żeglarskiego” – 332.596,95 zł 
          b/ sprzedaż sprzętu używanego – 600 zł
          c/ odsetki bankowe – 35,08 zł
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IV

Koszty ogólne Klubu wyniosły 1.124.557,65 zł, co stanowi 138% w stosunku do roku poprzedniego.

Na koszty Klubu składają się:
1) koszty działalności statutowej ogółem – 469.837,10 zł
 a) koszty realizacji zadań działalności nieodpłatnej – 289.956,35 zł
 w tym:
             * koszty regat organizowanych w Charzykowach – 40.480,20 zł
 * szkolenie zawodników przez instruktorów, trenerów – 57.860 zł
             * wynagrodzenie za szkolenie zawodników sekcji SZANSA – 10.249,62 zł
 * wyżywienie i noclegi zawodników na regatach – 44.275,70
 * wpisowe do regat – 12.587 zł
 * przejazdy na regaty /paliwo, transport/ – 29.458,41 zł
 * organizacja obozów sekcji SZANSA – 36.478,81 zł
 * koszty pozostałe sekcji SZANSA (paliwo, basen) – 947,31 zł
 * regaty kajakowe sekcji SZANSA – 3.623,18 zł
* stypendia dla zawodników – 4.400 zł
* koszty wyjazdów na regaty międzynarodowe /diety/ – 7.585,82 zł
* dofinansowanie  regat Mistrz Europy i Mistrz.Świata – 9.000 zł.
* organizacja zadania „Pierwszy krok w żeglarstwie” – 21.461,09 zł
* OC za zawodników – 650 zł
* dofinansowanie zgrupowania zawodnikłów /z PZŻ/ – 3.570 zł  
* strata bilansowa roku 2012 – 7.309,21 zł

b) koszty realizacji zadań działalności odpłatnej: 179.880,75 zł
w tym:
* organizacja obozów sportowych – 133.096,40 zł
* utrzymanie portu – 46.784,35 zł

2) koszty administracyjne: 654.720,55 zł

* remont przystani Chojnickiego Klubu Żeglarskiego – 391.977,93 zł
* wynagrodzenia administracji i obsługi – 128.041,33 zł
* składki ZUS do wynagrodzeń w/w – 26.059,97 zł
* zakupy materiałów, sprzętu, opał, woda – 77.912,88 zł 
  /m.in.: opał 33.460 zł, woda 9.298,89 zł, energia 9.766,08 zł, materiały do remontów 9.008,69 zł, naprawa 
sprzętu 3.922,34 zł, zakupy do biura 2.100,06 zł, inne/
* usługi obce pozostałe – 18 448,48 zł /opłaty za telefon, pranie, wywóz śmieci, usługi napraw sprzętu,itp./
* opłaty i podatki ogółem – 20 zł
* pozostałe koszty – 12.259,96 zł (ubezpieczenia budynków, samochodów, przyczep do transportu łodzi, 
prowadzenie strony internetowej, rozjazdy miejscowe itp.).

Na koniec 2013 roku zatrudnionych w Klubie było 6 pracowników obsługi i administracji na 4,5 etatu, trener 
sekcji SZANSA 1/3 etatu (zatrudniony do listopada 2013 r.) 
Trenerów i instruktorów Klub zatrudniał na podstawie umów zleceń (2 osoby) oraz z tytułu prowadzonej przez 
pozostałych działalności gospodarczej. Do obsługi portu w okresie 15.IV.-15.X.2013 r zatrudnione były osoby 
na podstawie umów cywilno-prawnych, pomagały osoby zatrudnione na stażu z PUP oraz osoby zatrudnione 
do prac interwencyjnych.

V

Fundusz statutowy w roku sprawozdawczym powiększył się o wartość przyjętych zwiększeń wartości środków 
trwałych oraz pomniejszył o wartość zwróconego sprzętu do PZŻ, który to Klub posiadał w użytkowaniu /kadłub 
łodzi klasy 29-er/

VI

Chojnicki Klub Żeglarski w roku gospodarczym  nie poręczał kredytów.

VII
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Sporządzono dnia:2014-07-14

Uzyskane przychody w 2013 roku stanowiły 138% przychodów roku poprzedniego i są znacznie większe z 
uwagi na uzyskanie dofinansowania projektu „Remont przystani Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Pozostałe 
przychody są porównywalne w stosunku do roku poprzedniego. 
Uzyskane koszty były również znacznie  większe w stosunku do roku poprzedniego i stanowiły 138% roku 
2012. Wyższe koszty związane były z realizacją zadania „Remont przystani Chojnickiego Klubu Żeglarskiego 
Pozostałe koszty były podobne jak w  roku poprzednim.

Wartość składników majątku uległa zwiększeniu z uwagi na dokonane remonty środków trwałych a zmniejszyła 
się o naliczone umorzenia wartości środków trwałych oraz dokonany zwrot sprzętu żeglarskiego do Polskiego 
Związku Żeglarskiego, który posiadaliśmy w użytkowaniu od 2009 roku
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