
GADŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

„SOLIDARNOŚĆ”

INFROMACJA DODATKOWA , STANOWIĄCA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA 2013.

Sprawozdanie  zostało  sporządzone  za  rok  kalendarzowy  2013,  zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad  rachunkowości  dla  niektórych  jednostek  niebędących  spółkami  handlowymi,
nieprowadzących  działalności  gospodarczej1 (Dz.  U.  Z  2001,  nr  137,  poz.  1539  
z późniejszymi zmianami).

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”  ul. Biała 11a, 80-
435 Gdańsk, NIP 583-000-72-29 zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
VII Widział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000046420.

Przedmiotem  działalności  jest  szeroko  rozumiana  rehabilitacja  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych  z  powodu  schorzeń  narządu  ruchu  i  zostało  założone  na  czas
nieokreślony.

Sprawozdanie  sporządzono  przy  złożeniu  kontynuowania  działalności  gospodarczej  przez
podmiot w dającej się przewidzieć przyszłości. W skład podmiotu nie wchodzą wewnętrzne
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe składa się z 

-bilansu
-rachunku zysku i start,, 
-oraz wyjaśnień niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013r.  nie podlega obowiązkowi badania przez
biegłego rewidenta.

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów
Narządu Ruchu „Solidarność” wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie
Gabriela Nawrot Prezes Zarządu

Halina Skuza
Przewodnicząca
stowarzyszenia

Wiesława Witkowska
Wiceprzewodnicząca
stowarzyszenia

Barbara Śliwa Członek Zarządu
Ryszard Wołodko Członek Zarządu
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Informacja dla dodatkowa zawiera następujące dane:

1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów, 

a) Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

 Środki  trwałe,  wg ceny nabycia  pomniejszone o  odpisy amortyzacyjne  ,  jeżeli
wartość netto nabytego środka była większa od 3.500,00zł netto

 Wartości  niematerialne  i  prawne  wg  ceny  nabycia  pomniejszona  o  odpisy
amortyzacyjne jeżeli wartość netto nabywanego środka była większa od 3.500,00zł
netto

 Należności i środki pieniężne wg wartości nominalnej,

 Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty

Rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe-środki trwałe
Nazwa 
grupy 
składników 
majątku 
trwałego

Stan  na 
początek 
roku 
obrotowego 
01.01.2013

Aktualizacja Przychody Przemieszczeni
a

Stan  na 
koniec roku 
obrotowego

Stan  na 
koniec roku 
obrotowego
31.12.2013

Grunty
w tym 
prawo do 
użytkowania
gruntu)

Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej
Urządzenia
techniczne  i
maszyny

8.825,48 8.825,48

Środki
transportu
Inne  środki
trwałe
Razem 8.825,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8.825,48

Umorzenie środków trwałych-amortyzacja
Nazwa 
grupy 
składników 

Stan  na 
początek 
roku Aktualizacja Amortyzacj Zmniejszenia

Stan  na 
koniec roku 

Stan  na 
koniec roku 
obrotowego



majątku 
trwałego

obrotowego
01.01.2013

a za rok obrotowego 31.12.2013

Grunty
w tym 
prawo do 
użytkowania
gruntu)

Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej
Urządzenia
techniczne  i
maszyny

8.825,48 8.825,48

Środki
transportu
Inne  środki
trwałe
Razem 8.825,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8.825,48

1.Informacje o strukturze  zrealizowanych przychodów ze  wskazaniem źródeł,  w tym
przychodów określonych statutem

Łączne przychody statutowe stowarzyszenia w roku 2013 wyniosły 195.561,23 zł 
Przychody statutowe w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Przychody statutowe Stowarzyszenia

a. Przychody statutowe 195.561,23
Składki członkowskie 4,455,00
Dobrowolne wpłaty na cele statutowe 13,446,00
Dotacje PFRON 99,965,64
Wpłaty 1% 2,067,31
Środki unijne 8% kosztów 7,077,28
Dotacje 68,550,00

Pozostałe przychody to przychody operacyjne w wysokości 11,000,14 zł.

b. Pozostałe przychody 11.000,14
Pozostałe przychody 11.000,00
Przychody z kapitału obrotowego 0,08
Pozostałe przychody finansowe 0,06

Łączne przychody Stowarzyszenia w roku 2013 wyniosły:

195.561,23
  11.000,14



Ogółem 206.561,37 

Aktywa obrotowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Stowarzyszenia
 na dzień 31.12.2013r. wynoszą 29.093,47zl
w tym:
-kasa          0,84
-rachunki bankowe 29.092,63
Zobowiązania Stowarzyszenia  na dzień 31.12.2013r. wynoszą : 24.136,71

w tym:
-dotacje           20.264,33
- z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
 do 12 miesięcy 1.500,00
- z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 2.372,38

2.Informacje  o  strukturze  kosztów  stanowiących  świadczenia  pieniężne  określone
statutem, struktura kosztów administracyjnych.

Koszty realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia w roku 2013 wyniosły 176.073,67zł

Koszty stowarzyszenia w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Koszty Stowarzyszenia

Koszty realizacji działalności statutowe 
łącznie: 210.303,15
Koszty realizacji zadań statutowych 176.073,67
-koszty  poniesione  na  realizację  umowy
ZZO/000074/11D finansowanej przez PFRON 100.626,88
-koszty  poniesione  na  realizację  umowy   nr
28/UM/ROPs/ZZ/PFRON/13 finansowane przez
Urząd Marszałkowski 60.757,71
-koszty  poniesione  na  realizację  umowy  nr
PFRON  655/2013  finansowane  przez  Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie 13,715,00
Dc-edukacja 974,08
Inne -
Koszty administracyjne 34.229,48
-zużycie materiałów i energii 13.483,53
-usługi obce 2.790,41
-podatki i opłaty 60,00
-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia -
-amortyzacja 971,70

-pozostałe koszty 16.923,84

Koszty 210,303,15



Pozostałe koszty:         35,65

-koszty finansowe           1,35
-odsetki ustawowe         18.58
-pozostałe koszty operacyjne         15,72

Ogółem koszty 2013r. 210.338,80

Wynik finansowy Stowarzyszenia za rok 2013

Przychody  206.561,37
Koszty -210.338,80
Strata bilansowa                           -.3.777,43

Stowarzyszenie za 2013r. zanotowało stratę w wysokości 3.777,43zł.
Strata zostanie rozliczona z zyskiem osiągniętym w latach poprzednich.

B.O. 2013r.. 18.522,20
Strata z 2012r  -9.788,01
B.Z. 2013r.   8.734,19
Strata z 2013r. księgowana w 2014r.  -3.777,43
Pozostał zysk   4.956,76

Gdańsk, dnia…………………… Zatwierdził………………………………


