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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2019

W skład niniejszego sprawoazdania finansowego za rok obrotowy 2019 wchodzą:

1. Bilans za rok 2019
2. Rachunek zysków i strat za rok 2019
3. Dodatkowa informacja do sprawoazdania finansowego
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Informacja  dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019

Niniejsze sprawoazdanie finansowe dotyczy jednostki o nazwie Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi 
Trzeciego Świata MAITRI z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ks. Zator-Przytockiego 3

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń innych, organizacji społecznych i 
zawodowych, Fundacji I Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku od dnia 20.12.2010 roku.
Okres trwania działalności organizacji jest bezterminowy.

Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:
Ewa Dorota Turek – prezes zarządu
Krzysztof Starczewski – skarbnik
Michał Rejter – sekretarz

Organem nadzoru jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Iwona Szymkiewicz – przewodnicząca
Teresa Szeniman – wiceprzewodnicząca
Renata Kujawa – członek

Cele statutowe organizacji to działalność publiczna na rzecz poprawy sytuacji materialnej orza jakości 
życia najuboższych społeczeństw krajów Afryki,Azji I Ameryki Piłudniowej poprzez wykonywanie zadań 
w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz     

wyrównywaniu   szans tych rodzin I osób
2 . działalności charytatywnej I humanitarnej
3. ochrony I promocji zdrowia
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot I społeczności lokalnych
5. nauki edukacji oświaty I wychowania, upowszechniania I ochrony wolności I praw człowieka
6. promocji I organzacji wolontariatu
7. pomoc ofiarom karastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych I wojen
8. budownictwa socjalnego w kraju I za granicą.

Cele statutowe realizowane są w ramach pracy biura Stowarzyszenia
Osobą odpowiedzialną za pracę biura jest Dyrektor Zarz adzający – Tadeusz Makulski
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw księgowych jest – Jadwiga Iwanicka

W roku 2016 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten umożliwia 
odpis 1 % podatku, który będzie przeznaczony na działalność statutową.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okre od 01 stycznia 2019 do 31.12.2019 roku.
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Sprawozdanie finansowe za rok 2019 sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Stowarzyszenie
działalności w kolejnych latach obrotowych. Na dzień sporzadzania sprawozdania finansowego nie były
znane żadne okolicznosci wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

W roku 2019 przyjeto do stosowania w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych zasady 
rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości to jest: stosuje 
się w sposób ciagłydokując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów I pasywów, ustala się wynik finansowy I sporządza 
sprawoadanie finansowe tak, by za kolejne lata informacje z nich  wynikajace były porównywalne.

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wyceniane według następujących zasad:

➢ środki trwałe wycenia się według cen nabycia
➢ wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
➢ do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę 

liniową
➢ aktywa finansowe oraz pzostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej
➢ należności i zobowiazania wycenia się według kwot do zapłaty.
➢ wpływy w walucie euro ksiegowane są po średnim kursie walut NBP z dnia poprzedząjacego 

dzień wpływu waluty
➢ w roku obrachunkowym 2019 nie wystapiły zmiany w planie kot i zasad prowadzenia 

rachunkowości
➢ w roku obrachunkowym 2019 członkowie Zarzadu i Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie
➢ w roku obrachunkowym 2019 na umowę o pracę na pełny etat były zatrudnione 3 osoby oraz 

3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.
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Poniżej zestawiono podstawowe informacje finansowe

L.P. nazwa kwota

I Przychody na działalność finansową wynoszą:
w tym:
           składki członkowskie
           darowizny
           odsetki od lokat bankowych

3 254 365,12

290,00
3 246 601,25

7 473,87

II Koszty realizacji  zadań statutowych wynoszą:
w tym:
         koszty statutowe = kwoty udzielonej pomocy
         koszty działalności administracyjnej

3 410 070,34

3 005 301,53
   404 768,81

III Wynik finansowy za  rok 2019  ujemny 155 705,22

IV Wykazane w bilansie aktywa stanowią:
w tym:
          inwestycje długoterminowe
          należności krótkoterminowe
         środki pieniężne na rachunku bankowym

295 297,81

35 483,40
     600,01

259 214,40

V Wykazane w bilansie pasywa stanowią:
w tym:
          fundusz statutowy
          wynik finansowy ujemny
          zobowiązania  krótkoterminowe

295 297,81

439 028,49
155 705,22
  11 974,54
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BILANS
Sporządzony na dzień  31.12.2016 

stan na

1.01.2019 31.12.2019

AKTYWA 
Aktywa trwałe
wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe
długotrminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
należności kótkoterminowe 900,00 600,01
inwestycje krótkoterminowe

rodki pieni ne� �
pozostałe aktywa finansowe

krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe

SUMA BILANSOWA

PASYWA

fundusze   własne

fundusz statutowy
pozostałe fundusze
Zysk / strata z lat ubiegłych
Zysk / strata netto
zobowiazania i rezerwy na zobowiązania
rezerwy na zobowiązania
zobowiazania długoterminowe
zobowiazania krótkoterminowe
rozliczenia miedzyokresowe

zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 
( Dz.U. 137 poz. 1539)

42 060,60 35 483,40

42 060,60 35 483,40

406 990,12 259 814,41

406 090,12 259 214,40

449 050,72 295 297,81

439 028,49 283 323,27

759 438,10 439 028,49

-320 409,61
-155 705,22

10 022,23 11 974,54

10 022,23 11 974,54



Sprawozdanie sporządziła Jadwiga Iwanicka                  
Sprawozdanie zatwierdzone na  Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.05.2020.                 
                                                                                                       
Podpisy Zarządu:

Prezes - Ewa Turek          Sekretarz - Michał Rejter          Skarbnik  - Krzysztof Starczewski
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         Rachunek zysków i strat

  za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
 

stan na koniec

2018 2019

2 3 4
przychody z działalności statutowej
przychody z nieodpłatnej działalności poż. Publ.
przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
przychody z pozostałej działalności  statutowej

koszty działalności statutowej
koszty nieodpłatnej działalności statutowej
koszty odpłatnej działalności statutowej
koszty pozostałej działalności statutowej
zysk strata z działalności statutowej (A-B)
przychody działalności gospodarczej
koszty działalności gospodarczej
zysk strata na działalności gospodarczej
koszty ogólnego zarządu
pozostałe przychody operacyjne
pozostałe koszty operacyjne
zysk strata z działalności operacyjnej
przychody finansowe
koszty finansowe

zysk strata brutto
podatek dochodowy
zysk strata netto

                rachunek zysków i strat na podstawie załącznika 
nr 6 ustawy  rachunkowości

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

 

2 967 198,09 3 246 891,25
2 967 198,09 3 246 891,25

2 953 166,36 3 005 301,53
2 953 166,36 3 005 301,53

14 031,73 241 589,72

337 937,52 404 768,81

323 905,79 -163 179,09
3 496,18 7 473,87

-320 409,61 -155 705,22

-320 409,61 -155 705,22


