
STOWARZYSZENIE 

„KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA” 

NIP  527-233-20-61 

 

za  rok  obrotowy  2019 

 

  

 Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska z Siedzibą w Warszawie (01-163) przy 

ul. Kozielskiej 4a, jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 

0000152850.  

W 2019r w  skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzili : 

Andrzej Nowak    -  prezes 

Jerzy Gąska          -  wiceprezes 

Dariusz Jechna 

Marcin Szabluk 

Piotr Ziętka  

Ponadto przy Stowarzyszeniu działa Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Antonina Pieczyńska, a członkami tej 

komisji są Renata Kułakowska-Brabec, Zdzisław Blokus  

 

Głównymi celem Stowarzyszenia jest propagowanie rozwoju sportów jeździeckich, zwłaszcza poprzez szkolenia oraz 

organizowanie i prowadzenie działalności sportowej  i rekreacyjnej w sportach jeździeckich. 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

 
Informacja dodatkowa 

do sprawozdania finansowego za 2019 r. 

 

Bilans na dzień 31.12.2019 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą: 41.664,10  zł. 

 

AKTYWA 

 

W aktywach wykazano: 

 rzeczowe aktywa trwałe                            :   1.072,30  zł 

 należności krótkoterminowe                        :   5.098,77  zł. 

 środki pieniężne                              : 30.897,21  zł 

 

 w tym: 

*  w kasie             3,159,05 zł 

*  na rachunku bankowym         27,738,16 zł 

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     :                 4.595,82 zł 

 

Srodki trwałe i umorzenie                          wartość brutto              umorzenie 

 

Stan na 01.01.2019r                                    102.111,11 zł                100.845,73  zł 

Zwiększenie                                                          0,00 zł                     + 193,08   zł  

Zmniejszenie                                                       -1,00 zł                          -1, 00  zł 

Stan na 31.12.2019r                                   102.110,11 zł                 101.037,81  zł 

  

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych wartości niematerialnych i prawnych 

 

Na należności krótkoterminowe składają się następujące kwoty: 

Należności od osób fizycznych  z tyt. bieżących usług –            0,0 zł 

Należności od firm z tyt. bieżących usług            –                  5.098,77 zł 

 

 

                                               

 

PASYWA 

 

w pasywach wykazano: 

- rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe                -   61.283,09 zł 



- wynik finansowy za 2019r.                              - 4.768,84zł 

- zobowiązania krótkoterminowe                            107.716,03zł. 

 

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się następujące kwoty: 

Zobowiązania z tyt. bieżących  dostaw                                66.178,19  zł 

podatki bieżące PIT VAT                                                        5.519,00  zł 

ZUS   bieżący     + zaległy -ugoda                                        36.018,84 zł 

 

W  2019r bieżące zobowiązania rozliczają się.  

Składki do ZUS pokontrolne  (w roku 2015 r. sporządzona została korekta zobowiązania wobec ZUS dotycząca 

naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej, na podstawie Protokołu kontroli znak sprawy 

442015100149 ) były płacone terminowo. 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodach i kosztach 

 

Przychody Stowarzyszenia w 2019 r. wyniosły ogółem             880.106,07  zł 

  w tym: 

przychody statutowe nieodpłatne                                                28.839,84 zł 

przychody statutowe odpłatne                                                   297.579,00 zł 

przychody z działalności gospodarczej                                     550.403,72 zł     

pozostałe przychody operacyjne( bez statutowych)                      3.283,51 zł 

przychody finansowe                                                                            0,00 zł 

 

Całkowite koszty Stowarzyszenia w 2019 r. wyniosły                884.874,91 zł 

 w tym: 

koszty związane z działalnością statutową  nieodpłatną             88.988,81 zł 

koszty związane z działalnością statutową odpłatną                 338.916,49 zł 

koszty związane z działalnością gospodarczą                           326,031,12 zł 

koszty ogólne zarządu                                                               116.600,15 zł 

pozostałe koszty operacyjne (bez statutowych)                          14.338,34 zł 

koszty finansowe                                                                                  0,00 zł    

    

Koszty operacyjne wg rodzajów:                                                870.536,57  zł 

-amortyzacja                                                                                      193.,08  zł 

-zużycie materiałów i energii                                                      214.903,85  zł 

-usługi obce                                                                                   79.010,89  zł 

-podatki i opłaty                                                                            49.553,09  zł  

-wynagrodzenia                                                                           415.108,75  zł 

-ubezp. Społeczne                                                                         81.601,70  zł 

-pozostałe                                                                                      30.165,21  zł   

 

W 2019 r Stowarzyszenie otrzymało  darowizny 12.467,80 zł w tym 2.592,80 zł z tyt. 1%  

Wszystkie środki zostały  przeznaczone na działalność statutową .  

Stowarzyszenie otrzymało dotację celową z Urządu Dzielnicy Wola w wysokości 18.600,00 zł. 

Dotację przeznaczono na działalność statutową ( zawody jeżdzieckie 8.600,00zł i szkółka jeździecka 10.000,00 zł ). 

 

Dla dokładniejszej analizy także w 2019 wydzielono w ewidencji księgowej, a  w rachunku wyników osobno wykazano 

-  pozostałe koszty ogólne zarządu oraz przychody i koszty operacyjne ( refaktura kosztów ). 

 

Rachunek wyników za rok 2019 wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w 

wysokości   ( strata  )     4.768,84 zł 

Przychody bilansowe                                           880.106,07  zł 

Koszty  bilansowe                                                884.874,91 zł 

                                                                          -------------------- 

Wynik  bilansowy     ( strata )                                4.768,84  zł 

 

Stowarzyszenie korzysta z użyczonego obiektu i koni . 

Dla celów podatkowych ,wyceniany jest przychód z tytułu w/w użyczenia . 

Przychody z użyczenia w całości przeznaczone są na cele statutowe stowarzyszenia. 

 

Wynik bilansowy a wynik podatkowy 

 



Przychody                                                         880.106,07  zł 

Przychody z tyt. użyczenia                               843.016,12  zł 

                                                                   -------------------------- 

Przychody podatkowe ogółem                       1.723.122,19  zł 

 

Koszty                                                                884.874,91  zł 

Koszty zmniejszające KUP            (-)                  19.925,63  zł 

(ZUS zlec. ,reprezent., wydatki pokryte dotacją) 

Koszty zwiększające  KUP            (+)                    6.118,65  zł 

                                                                  --------------------------- 

Koszty podatkowe ogółem                                 871.067,93  zł 

 

Wynik  podatkowy                                             852.054,26  zł 

Wynik podatkowy zwolniony   z pdop               852.054,26  zł 

Podatek  dochodowy                                                     0,00  zł 

 

Dochody Stowarzyszenia przeznaczone zostały  wyłącznie na cele statutowe. 

 

 

 

Informacje o zatrudnieniu i inne informacje o Stowarzyszeniu 

 W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu zatrudnione były średnio 4 osoby na umowę o pracę. Ponadto w 

Stowarzyszeniu jest zatrudnionych średnio 6 osób miesięcznie na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie i o 

dzieło). 

 

W roku obrachunkowym nie udzielano ani nie otrzymywano pożyczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 


