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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Oświatowego za 2020 rok 

 

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:  

       Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Obrońców Wybrzeża 1, 84-200 Wejherowo 

2. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych:  

       Stowarzyszenie Oświatowe jest organem prowadzącym jednej placówki oświatowej:  

       Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  w Wejherowie. 

3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD:  

       85.10.Z  – wychowanie przedszkolne; 

       85.20.Z  – szkoły podstawowe; 

       85.5        – pozaszkolne formy edukacji; 

       85.60.Z  – działalność wspomagająca edukację; 

       94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr oraz data rejestracji, numer KRS, Regon, 

NIP: 

       Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, data rejestracji w KRS 05.11.2001r. pod nr KRS 0000058363 w Rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej.  

REGON nr 190570075 

NIP: 588-100-81-73  

5. Dane dotyczące Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego:  

Radosław Skwarło – Prezes Zarządu   

Krzysztof Targowski  – Sekretarz Zarządu 

Michał Olszewski  – Członek Zarządu 

Mateusz Kurpet – Członek Zarządu 

 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 

Celem Stowarzyszenia Oświatowego  jest prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego na rzecz ogółu mieszkańców w zakresie: 

a)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

b)    wypoczynku dzieci i młodzieży; 

c)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

d)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; 
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e)    upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej; 

Stowarzyszenie Oświatowe realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie Szkoły 

Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. 

   

  7. Określenie czasu, na jaki zostało powołane Stowarzyszenie: 

       Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 

  8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

       Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

  9. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład wchodzą 

wewnętrzne jednostki organizacyjne: 

       Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Stowarzyszenia Oświatowego wraz z 

prowadzoną przez Stowarzyszenie szkołą, która nie sporządza samodzielnego sprawozdania 

finansowego. 

  10.  Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją 

okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności: 

       Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 

działalności.  

 Trwająca od marca 2020 roku pandemia COVID-19 wywiera znaczący wpływ na wszystkie 

dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Do dnia sporządzenia sprawozdania 

finansowego za 2020 rok Stowarzyszenie Oświatowe nie odnotowało pogorszenia się 

sytuacji finansowej w wyniku COVID-19. Dodatkowe koszty spowodowane COVID-19 (np. 

zakup środków ochrony osobistej, dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy, wydatki 

związane z pracą i nauką zdalną) nie miały istotnego wpływu. Z uwagi na nauczanie zdalne, 

obowiązujące w prowadzonej przez Stowarzyszenie szkole, część stałych kosztów (np. 

wynajem sal gimnastycznych, wynajem basenu, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących 

zajęcia na basenie lub zajęcia dodatkowe) nie była ponoszona.  

 Nie odnotowano także odpływu uczniów z powodów finansowych lub znaczącego wzrostu 

niezapłaconych należności z tytułu czesnego na dzień 31.12.2020 w porównaniu do lat 

poprzednich. Stowarzyszenie zachowało płynność finansową, poziom zobowiązań na dzień 

31.12.2020 jest porównywalny do poprzednich lat. 

 Dodatkowo Stowarzyszenie Oświatowe oraz prowadzona przez nie Społeczna Szkoła 

Podstawowa wykorzystało możliwość otrzymania wsparcia w ramach tzw. Tarczy 

Antykryzysowej w postaci umorzenia składek ZUS (szczegółowe informacje na temat tego 

wsparcia zostały zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 
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rok, punkt 4: Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 

źródeł). 

 W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego pozytywnie ocenia zdolność 

jednostki do kontynuowania działalności w najbliższym czasie, a zatem do zaciągania i 

spłacania na czas zobowiązań oraz realność stanów i wartości posiadanych zasobów. 

Stowarzyszenie funkcjonuje jednak w pewnym otoczeniu gospodarczym, dlatego Zarząd na 

bieżąco analizuje sytuację, by na czas ocenić ryzyka, którym musi sprostać, podejmując 

działania minimalizujące ich skutki. 

11. Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach 

rachunkowych. 

12. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia (zakupu) 

obejmującej kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększonej 

w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio 

związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do 

używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej 

o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia. 

W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia środka trwałego lub wartości 

niematerialnej przyjętych w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) – ich 

wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. 

Umorzeń środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000,00 zł 

dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej 

wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji. 

b) Finansowe aktywa trwałe – wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia 

pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, 

c) Należności – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty 

wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności 

tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie 

odpisów indywidualnych, 

d) Inwestycje krótkoterminowe – wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według 

cen nabycia,  

e) Środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej, 

f) Zobowiązania – wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, 
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g) Fundusz statutowy – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, 

h) Udziały w obcych jednostkach – wycenia się według wartości nominalnej, 

i)    Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych 

1. Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje 

analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. 

2. Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia się kolejno po kursach 

począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany – metoda FIFO. 

3. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się wg 

średniego kursu NBP na podstawie tabeli z ostatniego dnia roku. 

4. Wydatki poniesione podczas zagranicznych podróży służbowych przelicza się na złote 

przy zastosowaniu kursu z dnia wypłaty zaliczki lub rozliczenia delegacji. 
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BILANS sporządzony na dzień  31.12.2020 
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

AKTYWA 
  Stan aktywów na dzień kończący: 
Wyszczególnienie aktywów (rok bieżący) (rok poprzedni) 

1 2 3 
      
A. AKTYWA TRWAŁE 239 525,40 223 940,15 
      
   I. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 
   II. Rzeczowe aktywa trwałe  239 525,40 223 940,15 
   III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 
   IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 
      
B. AKTYWA OBROTOWE 316 121,62 167 828,09 
      
   I. Zapasy  0,00 0,00 
   II. Należności krótkoterminowe  29 108,25 25 311,96 
   III. Inwestycje krótkoterminowe  287 013,37 138 409,02 
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 4 107,11 
      
C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00 0,00 
      
      

Aktywa razem 555 647,02 391 768,24 
      
PASYWA 
  Stan pasywów na dzień kończący: 
Wyszczególnienie pasywów (rok bieżący) (rok poprzedni) 

1 2 3 
      

A. FUNDUSZ WŁASNY 499 249,56 347 185,31 
      
      
   I. Fundusz statutowy  144 591,34 144 591,34 
   II. Pozostałe fundusze  0,00 0,00 
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych  202 593,97 215 228,20 
   IV. Zysk (strata) netto  152 064,25 -12 634,23 
      
      
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  56 397,46 44 582,93 
      
   I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 
   II. Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 
   III. Zobowiązania krótkoterminowe  11 315,09 14 352,93 
   IV. Rozliczenia międzyokresowe  45 082,37 30 230,00 
      
      

Pasywa razem 555 647,02 391 768,24 
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Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień  31.12.2020 
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

  

Poz. Wyszczególnienie 
 Kwota za rok 

bieżący 
 Kwota za rok 

poprzedni  

1 2 3 4 
      

A. Przychody z działalności statutowej  2 900 633,86  2 812 770,31  
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  1 653 570,86 1 594 593,31 
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  1 247 063,00 1 218 177,00 
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00 0,00 

B. Koszty działalności statutowej  2 880 678,68  2 826 707,87  
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  1 660 023,80 1 594 593,31 
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  1 220 654,88 1 232 114,56 
III  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  19 955,18  -13 937,56  
      
D.  Przychody z działalności gospodarczej  0,00 0,00 
E.  Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  0,00  0,00  
      
G. Koszty ogólnego zarządu  0,00  0,00  
      
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  19 955,18  -13 937,56  
      
I. Pozostałe przychody operacyjne  130 244,79  5 517,67  
J. Pozostałe koszty operacyjne  0,27 4 432,42  
      
K. Przychody finansowe  1 880,80  218,46  
L. Koszty finansowe  16,25  0,38 
      
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  152 064,25  -12 634,23  
N. Podatek dochodowy   0,00  0,00 
O. Zysk (strata) netto (M-N) 152 064,25  -12 634,23  
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r. 

Stowarzyszenie Oświatowe 

 

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. 

        

       Stowarzyszenie Oświatowe nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w 

bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające 

dane o aktywach i pasywach. 

 

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. 

 

Stowarzyszenie Oświatowe nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

 

Na majątek organizacji składają się: 
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I. Aktywa trwałe: 239 525,40 

 

a)  Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 
Stan na 

koniec roku 
obrotowego 

679 048,05 0,00 25 730,37 0,00 0,00 704 778,42
 

 

 

b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Aktualizacja 
Amortyzacja 
za rok 2020 

Inne 
zwiększenia 

Zmniejszenie 
Stan na 

koniec roku 
obrotowego 

455 107,90 0,00 10 145,12 0,00 0,00 465 253,02 
 

 

c) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 

       W roku 2020 r. na cele statutowe Stowarzyszenie używało zabudowaną nieruchomość 

położoną w Wejherowie przy ul. Obrońców Wybrzeża 1 na podstawie umowy użytkowania 

zawartej z Gminą Miasta Wejherowa dnia 16.06.1992.  

d) Wartości niematerialne i prawne 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 
Stan na 

koniec roku 
obrotowego 

10 623,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10 623,33 
 

e) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja   

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Aktualizacja 
Amortyzacja 
za rok 2020 

Inne 
zwiększenia 

Zmniejszenie 
Stan na 

koniec roku 
obrotowego 

10 623,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10 623,33 
 

f) Inwestycje długoterminowe 

 W 2020 r. w Stowarzyszeniu nie występowały inwestycje długoterminowe. 

g) Należności długoterminowe 

W 2020 r. w Stowarzyszeniu nie występowały należności długoterminowe. 

 

II. Aktywa obrotowe: 316 121,62 

 

a) środki finansowe w kasie: 2680,10 



9 

 

 

b) środki finansowe na rachunkach bankowych PLN: 260 704,61   

 

c)  środki finansowe na rachunku bankowym walutowym (euro): 23 628,66 

 

e)  należności krótkoterminowe:  29 108,25 

Na dzień 31.12.2020 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące należności krótkoterminowe: 

1. z tytułu czesnego: 26 088,00 

2. z tytułu zakupu materiałów i usług: 125,11 

3. pozostałe: 2 895,14 

 

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od 1.01.2020 do 31.12.2020 

Wyszczególnienie 
Należności z tytułu 

dostaw i usług 

Należności 
dochodzone 

na drodze sądowej 
Razem 

1. Wartość odpisów aktualizujących na 
01.01. 2020 r. (BO) 

20 381,00  0,00 20 381,00 

2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 

a) utworzenie 0,00 0,00 0,00 

3. Zmniejszenia 3 450,00 0,00 3 450,00 

a) wykorzystanie 0,00 0,00 0,00 

b) rozwiązanie 3 450,00 0,00 3 450,00 

c) pozostałe 0,00 0,00 0,00 

4. Wartość odpisów aktualizujących na 
31.12.2020 r. (BZ)  

16 931,00 

  

0,00 16 931,00 

 

 

 

f) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Na dzień 31.12.2020 w Stowarzyszeniu nie występowały rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

 

III. Pasywa – Fundusz Własny: 499 249,56 

a) fundusz statutowy: 144 591,34 

b) zysk z lat ubiegłych: 202 593,97 

c) zysk roku bieżącego: 152 064,25 

 

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy: 56 397,46 

 

a) rezerwy na zobowiązania 

W 2020 r. w Stowarzyszeniu nie występowały rezerwy na zobowiązania. 
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b) zobowiązania długoterminowe 

W 2020 r. w Stowarzyszeniu nie występowały zobowiązania długoterminowe. 

 

c) zobowiązania krótkoterminowe: 11 315,09 

Na dzień 31.12.2020 w Stowarzyszeniu występowały następujące zobowiązania 

krótkoterminowe: 

1. z tytułu dostaw materiałów i usług: 11 315,09 

 

d) rozliczenia międzyokresowe przychodów: 45 082,37 

Na dzień 31.12.2020 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące rozliczenia międzyokresowe 

przychodów: 

1. z tytułu czesnego: 19 352,00 

2. z tytułu dotacji: 25 730,37 

 

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. 

 

Tytuł Kwota 

1. Przychody z działalności statutowej: 2 900 633,86

a) dotacje 1 592 565,16

b) wpisowe i czesne 1 247 063,00

c) darowizny pieniężne 2 006,00

d) darowizny rzeczowe 0,00 

e) zbiórki publiczne 0,00 

f) odpis podatkowy 1% 3 111,70

g) pozostałe przychody określone statutem 55 888,00 

 2. Pozostałe przychody operacyjne w tym 130 244,79

a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 

b) Dotacje 0,00 

c) Inne przychody operacyjne 130 244,79

3. Przychody finansowe, w tym: 1 880,80 

a) odsetki od lokat 0,00 

b) odsetki od pożyczek 0,00 

c) inne przychody finansowe 1 880,80 
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W pozycji 2.c) „Inne przychody operacyjne” kwota 113 772,52 zł to przychód wynikający z 

otrzymanego wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Stowarzyszenie Oświatowe 

oraz prowadzona przez nie Społeczna Szkoła Podstawowa zostało zwolnione z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres - zwolnienie na 

podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

 

Tytuł Kwota 

1. Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej: 

1  660 023,80

a) świadczenia pieniężne 1 660 023,80

b) świadczenia niepieniężne 0,00 

2. Koszty realizacji działalności statutowej 
odpłatnej 

1 220 654,88

3. Koszty administracyjne  0,00 

a) zużycie materiałów i energii 0,00 

b) amortyzacja 0,00 

c) usługi obce 0,00 

d) podatki i opłaty 0,00 

e) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne 

0,00 

f) pozostałe koszty 0,00 

4. Pozostałe koszty: 0,27

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 

b)aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 

b) inne koszty 0,27

5. Koszty finansowe: 16,25 

a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów 0,00 

b) inne koszty finansowe 16,25 

 

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano w następujący 

sposób: 

1. wynajem basenu: 3 111,70 

 

Środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych Stowarzyszenie wydatkowało na działalność 

statutową w zakresie edukacji. 
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6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 

 W 2020 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 

 

 

7. Informacja o przeprowadzonych w Stowarzyszeniu kontrolach. 

W 2020 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym wystąpiły następujące kontrole: 

a) kontrola wdrażania i przestrzegania zasad BHP w czasie pandemii COVID-19 

Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku. 

Wynik kontroli: kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. 

 

8. Ustalenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto wynikającego z ksiąg 

rachunkowych oraz ustalenie podatku dochodowego od osób prawnych. 

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 3 032 759,45 
 

2. Korekta przychodów łącznie - 103 612,74 

a) naliczona wartość nieodpłatnego użytkowania lokalu na cele 

działalności statutowej 

+ 12 000,00 

b) niepodatkowe różnice kursowe w ramach działalności statutowej - 1840,22 

c) kwota umorzonych składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 

31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres wraz- zwolnienie na podstawie art. 31zo 

ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

- 113 772,52 

3. Przychody podatkowe 2 929 146,71 

4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 2 880 695,20 

5. Korekta kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - 1 706 337,95 

a) wydatki sfinansowane otrzymanymi dotacjami                                                             - 1 592 565,16 

b) kwota  umorzonych składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 

31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres - zwolnienie na podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a 

Ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

- 113 772,52 
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kryzysowych.         

c) zapłacone karne odsetki od nieterminowych spłat zobowiązań z 

tytułu zakupu towarów i usług (wydatek niezgodny z celami 

statutowymi)                                                                                                       

-0,27 

6. Koszty podatkowe 1 174 357,25 

7. Dochód podatkowy 1 754 789,46 

8. Dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 

pkt 6c ustawy o pdop, w części przeznaczonej na działalność statutową 

1 754 789,19 
 

9. Dochód do opodatkowania 0,27 

10. Podstawa opodatkowania 0,00 

11. Podatek (9%) 0,00 

 

Wejherowo, dnia 21.06.2021 r.  

Sporządził: Edyta Pustuła 

 
 


