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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz zgodnie z  dokumentacją przyjętych zasad  
(polityką) rachunkowości. Przedstawia sytuację majątkową i finansową  Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK”. Organizacja sporządza sprawozdanie wg 
załącznika 6 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. 
Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia 
faktów i okoliczności, które wskazywałby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania 
działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na 
skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią 
dotychczasowej działalności.Ewidencja księgowa prowadzona jest za pomocą programu 
komputerowego LeftHand Pełna Księgowość (Windows).

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe – organizacja nie sporządza sprawozdania 
skonsolidowanego.
Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz 
zestawienia zmian w kapitale własnym.
Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody 
statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.

Zasada istotności - Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które 
przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości 
bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku 
wielkości wynikowych.
Ostateczną decyzję, co do wysokości kwoty istotności podejmuje księgowy w porozumieniu 
z kierownikiem organizacji.
Jednostka rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności.
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Przyjęte w bilansie metody wyceny aktywów i pasywów:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wycenia się wg wysokości ceny nabycia lub 
kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację, pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne i odpisy z tyt. trwałej utraty wartości 
Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie posiada wartości   niematerialnych 
i prawnych oraz środków trwałych

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających 
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki 
od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty 
jego wartości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych 
w budowie

Zapasy materiałów - wycenia się wg cen zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów 
biurowych. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.

Inwestycje  krótkoterminowe (pozostałe aktywa finansowe) wycenia się na dzień bilansowy wg 
ceny rynkowej albo wg ceny nabycia, w zależności od tego która z nich jest niższa, natomiast 
inwestycje, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej wycenia się wg wartości godziwej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie posiada pozostałych aktywów 
finansowych
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) – krajowe środki pieniężne w kasie 
i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej 
zapłacie. 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów 
i pasywów  po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 
na ten dzień. 

Fundusz statutowy – wycenia się wg wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazywane  są w przypadku poniesienia kosztów 
dotyczących przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów to równowartość otrzymanych lub należnych   
środków z tytułu realizacji działalności statutowej (programów, projektów, umów) 
w następnych okresach sprawozdawczych, wartość przychodów przyszłych okresów wycenia 
się w wartości nominalnej.
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Wynik finansowy  - na wynik finansowy netto składają się:
1) wynik podstawowej działalności operacyjnej
2) wynik pozostałej działalności,
3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 

podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Na wynik podstawowej działalności operacyjnej składają się przychody z działalności odpłatnej 
i nieodpłatnej z uwzględnieniem dotacji, darowizn, wpływy z 1 %  PIT, opustów, rabatów i 
innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, po pomniejszeniu o koszty 
statutowe i administracyjne.
Na wynik pozostałej działalności składają się wszystkie przychody i koszty nie związane z 
podstawową działalnością operacyjną. Będą to przychody finansowe, pozostałe przychody 
oraz zyski nadzwyczajne. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika 6 do 
ustawy o rachunkowości.
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
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0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wiatraczek 2018
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    STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„WIATRACZEK” 

76-200 Słupsk  ul. Wiatraczna 10 

 

 

 

Informacja dodatkowa do bilansu  

za rok obrotowy 2018 
 

Jednostka zobowiązana do sporządzania sprawozdania: 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK”  

76-200 Słupsk  ul. Wiatraczna 10 

NIP               839-315-71-21              

REGON       221244550 

KRS             0000388606         

Data rejestracji w KRS   08.06.2011 rok 
 

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 

 

1. Aktywa trwałe 

Na dzień 31 grudnia 2018roku Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji 

długoterminowych ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.   

 

2. Aktywa obrotowe - środki pieniężne to kwota  35 709,48 zł w tym: 

 w  kasie                  9,51  zł 

 w  banku       35 699,97  zł 

 na rachunku  Bank BGŻ BNP Paribas (bieżące)           35 514,47 zł     

 na rachunku  Bank BGŻ BNP Paribas (Projektowe)      91,00 zł 

 na rachunku  Bank BGŻ BNP Paribas (PZU)                        94,50 zł 

 

3. Fundusze Własne to kwota 21 709,46 zł  w tym: 

 

 wynik za lata poprzednie (2017 r.)                       15 305,54 zł 

 wynik finansowy roku obrotowego ( 2018 r.)         6 403,92 zł   
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4. Na koniec 2018 roku Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań długoterminowych  

z tytułu kredytów i pożyczek, funduszy specjalnych.  

 

5. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 0,02 zł w tym: 

 Zobowiązanie AGENCJA MEG MONIKA KAPICZAK        0,01 zł 

 Zobowiązanie AGNEX                                                        0,01 zł        

 

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią darowizny nie wydatkowane w 2018 

roku i podlegające rozliczeniom w 2019 roku : 

- Darowizna TVP S.A. – kwota 14 000,00 zł 

 

7. Wynik finansowy za 2018 

 

 Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości  6 403,92 zł  w 2018 r.  

 

 Bilans zamknął się sumą bilansową w wysokości 35 709,48 zł   

 

8. Informacje o: 

 

a. zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie                    

- nie wystąpiły 

b. kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 

tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju – nie wystąpiły 
 

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 

finansowania oraz sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% 

Rok 2018 w porównaniu do roku 2017 wykazał zmiany w zakresie kosztów i przychodów 

oraz składników majątku i źródeł ich finansowania. Stowarzyszenie uzyskało w 2018 roku 

przychody w wysokości 53 995,00 zł w tym przychody z działalności odpłatnej w   kwocie       

2 545,27 zł (organizacja kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego), 24 000,00 zł to 

środki z PFRON na realizację projektu, dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Słupsku do 

projektu PFRON w kwocie 2 880,00 zł. oraz dotacja z UM na realizacje projektu „Magia 

Świąt” w kwocie 3 100,00 zł otrzymana w 2018, z czego 3 076,96 zł rozliczono, 3 670,00 zł 

stanowiły składki członkowskie. Pozyskano również środki ze zbiórek publicznych w kwocie 

7 876,90 zł, wpływy z pozostałych darowizn i dotacji, w tym darowizny pieniężne                            
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z przeznaczeniem na zabawę mikołajkową w kwocie 100,00 zł , darowizny od os. fiz.                        

2 650,00 zł oraz darowizny od osób prawnych w kwocie 1 800,00 zł. Stowarzyszenie w 2018 

roku poniosło koszty w wysokości 47 591,08 zł z czego 44 996,35 zł to koszty na realizację 

zadań statutowych nieodpłatnych i 2 545,27 zł to koszty działalności statutowej odpłatnej. W 

tym kwota 49,46 zł są to koszty administracyjne. Działalność Stowarzyszenia w 2018 roku 

zakończyła się wynikiem dodatnim w wysokości  6 403,92  zł, który w całości przeznaczony 

jest na działalność statutową. Podstawowym  źródłem finansowania w 2018 roku były środki 

otrzymane z PFRON, które stanowiły 50,43 % wszystkich przychodów. Szacuje się, że w 

2019 roku tendencja ta utrzyma się. 

 

Stowarzyszenie osiągnęło przychód w kwocie 5 310,90 zł pochodzący z kwot przekazanych                

z 1% podatku, z czego wydatkowano 0,00 zł.  

 

 

 

10. Informacja dotycząca zatrudnienia i płac  

Stowarzyszenie w 2018 roku zatrudniało 13 zleceniobiorców byli to terapeuci zatrudnieni  

do realizacji zadań statutowych (projektów).  

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. na umowę zlecenie wynosi  7.  

Nie wypłacano żadnych wynagrodzeń Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
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11.Struktura poniesionych kosztów: 

 

 

Koszty razem 
Koszty w roku obrotowym 

2018 r. 2017 r. 

Z tego: Kwota % w strukturze Kwota % w strukturze 

1.Koszty działalności statutowej 47 591,08 100% 51 695,60 100% 

a)koszty działalności odpłatnej 2 545,27 5,35% 1 655,00 3,20 % 

-koszty-kiermasz 2 545,27 5,35% 1 655,00 3,20 % 

b)koszty działalności nieodpłatnej 44 996,35 94,55% 48 645,31 94,09% 

-koszty bieżące 4 607,30 9,68% 1 283,36 2,48% 

-koszty fin. z Fundacji Energa 0,00 0,00% 800,00 1,55% 

-koszty fin. z dotacji PFRON 24 000,00 50,43% 26 000,00 50,29% 

-koszty fin. ze środków własnych projekt PFRON 273,00 0,57% 285,00 0,55% 

-koszty fin. ze środków UM Słupsk -  PFRON 2 880,00 6,05% 3 870,00 7,49% 

-koszty fin. z proj. KREATYWNA RODZINKA 0,00 0,00% 5 000,00 9,67% 

-koszty wkł. włas. KREATYWNA RODZINKA 0,00 0,00% 204,08 0,39% 

-koszty fin. z 1% 0,00 0,00% 1 279,70 2,48% 

-koszty fin. z PZU 1 800,00 3,78% 3 364,00 6,51% 

- koszty fin. ze środków wł. - PZU 0,00 0,00% 631,59 1,22% 

-koszty zbiórki publicznej 8 259,09 17,36% 4 829,42 9,34% 

-koszty darowizna rzeczowa i pieniężna 100,00 0,21% 1 098,16 2,12% 

-koszty projekt Magia Świąt 3 076,96 6,47% 0,00 0,00% 

c)koszty administracyjne 49,46 0,10% 1 393,29 2,70% 

-zuż. mat. i energii 49,46 0,10% 106,45 0,21% 

- usługi obce 0,00 0,00% 1 156,84 2,24% 

- pozostałe  0,00 0,00% 130,00 0,25% 

d)koszty pozostałe 0,00 0,00% 2,00 0,01% 
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12.Struktura przychodów działalności statutowej według ich źródeł: 

 

Wyszczególnienie 
Przychody za rok obrotowy 

2018r. 2017 r. 

Przychody razem: Kwota % w strukturze Kwota % w strukturze 

1. Przychody z działalności  statutowej 53 995,00 100% 67 001,14 100% 

a) działalność odpłatna 2 545,27 4,71% 1 655,00 2,47% 

- kiermasz 2 545,27 4,71% 1 655,00 2,47% 

b) działalność nieodpłatna 51 364,76 95,13% 58 602,82 87,47% 

- składki członkowskie 3 670,00 6,80% 3 510,00 5,24 % 

- darowizna Fundacja Energa 0,00 0,00% 800,00 1,19 % 

- dotacja PFRON 24 000,00 44,45% 26 000,00 38,81 % 

- dotacja UM SŁUPSK (PFRON) 2 880,00 5,33% 3 870,00 5,78 % 

- darowizna TVP S.A. 0,00 0,00% 0,00 0% 

- darowizny od os. fizycznych 2 650,00 4,90% 1 405,00 2,10% 

- zbiórka publiczna 7 876,90 14,59% 11 417,66 17,04% 

-projekt KREATYWNA RODZINKA 0,00 0,00% 5 000,00 7,46% 

-darowizna  PZU 1 800,00 3,33% 3 364,00 5,02% 

-wpływy 1% 5 310,90 9,84% 2 138,00 3,19% 

-dotacja Magia Świąt 3 076,96 5,70% 0,00 0,00% 

-darowizny rzeczowo -  pieniężne 100,00 0,19% 1 098,16 1,64% 

-Nadwyżka  przychodów nad     

kosztami z roku ubiegłego 
0,00 0% 6 743,32 10,06% 

-Przychody operacyjne 1,97 0,01% 0,00 0% 

-Przychody finansowe 83,00 0,15% 0,00 0% 

 

 

13.Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy 

 Wynik bilansowy       6 403,92 zł  

 Wynik podatkowy       +     50 360,88 zł 

 

Przekształcenie 

Przychody bilansowe           53 995,00 zł 

(+)  przychody do celów podatkowych faktycznie otrzymane  

w  2018  r. będą rozliczone w 2019 r. -RMP TVP SA               14 000,00 zł 

Przychody podatkowe         67 995,00 zł 
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Koszty bilansowe          47 591,08 zł 

(-) łączne koszty poniesione z otrzymanych dotacji     29 956,96 zł 

Koszty podatkowe         17 634,12 zł 

(Przychody – Koszty)         50 360,88 zł 

 

 

14.Dane do deklaracji CIT-8 za 2018 r. 
 

 przychody 2018 r.                                            67 995,00 zł                                                     

 koszty uzyskania przychodów w 2018 r.         17 634,12 zł 

 dochód brutto 2018 r.                   50 360,88 zł 

 

Dochód Stowarzyszenia w całości przeznaczony jest na działalność statutową, który jest 

zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c,40,47 Ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, 

poz.654, z późn. zm.).  

 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO CIT-8 ZA 2018 R. 

Lp Nazwa przychodu 
Przychody otrzymane 

w 2018 r. 

Koszty poniesione 

w 2018 r. 
Dochód 2018 r. 

1 Zbiórki publiczne 7 876,90 8 259,09 -382,19 

2 Środki z PFRON - UM 2 880,00 0,00 2 880,00 

3 Środki z PFRON 24 000,00 0,00 24 000,00 

4 Darowizny od osób fizycznych 2 750,00 1 310,30 1 439,70 

5 
Przychody z działalności odpłatnej 

(kiermasz) 
2 545,27 2 545,27 0,00 

6 Składki członkowskie 3 670,00 3 670,00 0,00 

7 Dotacja PZU 1 800,00 1 800,00 0,00 

8 Przychody z 1 % 5 310,90 0,00 5 310,90 

9 Dotacja UM "Magia Świąt 3 076,96 0,00 3 076,96 

10 Darowizna TVP S.A. 14 000,00 0,00 14 000,00 

11 Pozostałe (bieżące) 84,97 49,46 35,51 

OGÓŁEM 67 995,00 17634,12 50 360,88 


