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I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z
późniejszymi zmianami, Zarząd GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z

FENYLOKETONURIĄ przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2022
, na które składa się :

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022,
• Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 - 31.12.2022,
• Informacja ogólne oraz informacje uzupełniające do bilansu.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami
ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i
finansową oraz wynik finansowy.

Prezes:  Anna Drzazgowska
...……………………………..
 (imię, nazwisko, stanowisko)



3

INFORMACJE OGÓLNE

1.     Informacje porz ądkowe .
         Sprawozdanie finansowe GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓŁ  DZIECI Z

FENYLOKETONURIĄ, z siedzibą w GDAŃSKU UL. CHEŁMOŃSKIEGO 2 zostało
sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
(zał nr 6)

Określenie celów statutowych z podziałem na działalność

a) działalność nieodpłatna
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających prawidłowemu
funkcjonowaniu chorych na fenyloketonurię
wszechstronna współpraca z organizacjami w kraju i zagranicą mającymi na celu
dobro chorych na  fenyloketonurię
kompleksowe działania na rzecz chorych na fenyloketonurię
dążenie do zapewnienia odpowiednich specjalistycznych środków dietetycznych
zapewnienie zainteresowanym dostępu do wszelkich informacji mających znaczenie
dla chorych na fenyloketonurię
prowadzenie działalności charytatywnej
edukacja i oświata zdrowotna w zakresie fenyloketonurii i dietetyki poprzez

warsztaty dietetyczne, szkolenia, pokazy kulinarne, udostępnianie
podręczników i materiałów dydaktycznych
kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
nie sklasyfikowane,

b) działalność odpłatna
działalność wydawnicza;
działalność poligraficzna;
sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i
artykułów toaletowych ;
reklama ;
sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową ;
pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza
nad dzieckiem;
działalność, związana z turystyką .

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
• REPREZENTOWANIE W KRAJU I ZA GRANICĄ INTERESÓW OSÓB CHORYCH NA

FENYLOKETONURIĘ,
• PROMOCJA ZDROWIA,
• WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI MEDYCZNYMI I NAUKOWYMI W KRAJU I ZA

GRANICĄ,
• REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

• POPULARYZOWANIE ZDOBYTEJ WIEDZY I OSIĄGNIĘĆ STOWARZYSZENIA W

ZAKRESIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ
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• UDZIELANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WSZELKIM INICJATYWOM SŁUŻĄCYM

REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH.

Klasyfikacja działalno ści według PKD przedstawia si ę następuj ąco :

Działalność podstawowa:
- DZIAŁALNO ŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH  ujęte wg PKD w dziale 9499Z,
-      REGON 190401190

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod
numerem KRS 0000119375.

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

2.     Prezentacja sprawozda ń finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
rozpoczynający 01.01.2022 i kończący się 31.12.2022
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości,
obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie
zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.

3.      Porównywalno ść danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy
2022 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2021.

4. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasa dy
rachunkowo ści

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze
zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1. Rachunek zysków i strat
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4.1.1. Przychody
Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się przychody działalności statutowej

   (odpłatnej i nieodpłatnej), przychody operacyjne oraz finansowe
Przychody obejmują uzyskane kwoty - ujmowane w okresach, których dotyczą.

4.1.2. Koszty
Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszty grupuje się w
podziale na działalność nieodpłatną, odpłatną i koszty administracyjne-zespół 5.

Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto:
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z

działalnością. Przychody finansowe.
• Koszty finansowe z tytułu odsetek.
• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia

zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia.

4.1.3. Opodatkowanie
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Nadwyżka przychodów
nad kosztami jest wolna od podatku dochodowego.

4.2. Bilans
4.2.1. Warto ści niematerialne i prawne  wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
4.2.2. Środki trwałe  są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po
aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane
umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych
są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do
użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
4.2.3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny .

4.2.4. Środki pieni ężne wykazuje się w wartości nominalnej.
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4.2.5. Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów czynne  dokonywane są, jeżeli
koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

4.2.6. Kapitały (fundusze) własne  ujmuje się w księgach rachunkowych w
wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami
prawa, statutu. Nadwyżka przychodów nad kosztami zaliczana jest na
zwiększenie przychodów w następnym roku podatkowym.

4.2.7. Zobowi ązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową
następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub
wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości
godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych
zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako
długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

4.2.8. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe
     Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO BILANSU

1/ Rok obrachunkowy 2022 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w
     kwocie 4.395,72.
2/  Stowarzyszenie założyło lokatę. Przychody uzyskane z tytułu odsetek wyniosły
    14,79. Na dzień 31.12.2022 wartość lokaty  wynosi 30.000,00.

4/  Stowarzyszenie w roku 2022 nie udzieliło gwarancji i poręczeń.

 5/  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania od wyniku
     Finansowego

 Wynik bilansowy   -    4.395,72(+)
 Wynik podatkowy  -    4.395,72(+).
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Rozliczenie przychodów i wydatków za rok 2022

PRZYCHODY Wartość
Składki członkowskie  5 380,00
Pożytek publiczny  10 780,50
Darowizny na cele statutowe  31 700,00
w tym:  -
                          Dary w naturze
                          Darowizny osób prawnych  29 000,00
                          Darowizny osób fizycznych  -
Przychody z odsetek  14,79

Razem przychody  47 875,29

KOSZTY Wartość
Ryczałty za mieszanki  11 420,64
Ukraina  4 209,24
Kolonia  17 960,00
Warsztaty  3 211,57
Pomoc rzeczowa  402,74
Pozostałe koszty statutowe  1 434,77
Pozostałe koszty operacyjne  0,01
Koszty administracyjne      w tym  4 840,60
Materiały  157,90
Usługi obce  4 521,90
Podatki i opłaty  160,80

Razem koszty  43 479,57

Nadwy żka przychodów nad kosztami za rok
2022- ZYSK  4 395,72

Środki pieni ężne na dzie ń 31.12.2022  89 803,09

w tym:
Kasa  1 080,12
Bank  88 722,97
w tym: lokata  30 000,00

Sporządziła Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Szczerba
07-02-2023 Anna Drzazgowska


