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Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
I.
1.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

a) zakres zmian wartości grup środków trwałych w zł:
grupa
środków trwałych
0 - grunty
4
–
maszyny,
urządzenia i aparaty
ogólnego
zastosowania
5
–
maszyny,
urządzenia i aparaty
specjalistyczne
6
–
urządzenia
techniczne
7 - środki transportu
8
–
narzędzia,
przyrządy
ruchomości
i
wyposażenie gdzie
indziej
niesklasyfikowane
razem

Stan na dzień
01.01.2013 r.
56 000,00

zwiększenia

zmniejszenia

0,00

0,00

Stan na dzień
31.12.2013 r.
56 000,00

143 463,71

0,00

0,00

143 463,71

13 005,99

0,00

0,00

13 005,99

7 198,00

0,00

0,00

7 198,00

347 646,54

0,00

0,00

347 646,54

81 050,18

9 454,99

0,00

90 505,17

648 364,42

9 454,99

0,00

657 819,41

b) zakres zmian umorzenia grup środków trwałych w zł:
grupa
środków trwałych
4
–
maszyny,
urządzenia i aparaty
ogólnego
zastosowania
5
–
maszyny,
urządzenia i aparaty
specjalistyczne
6
–
urządzenia
techniczne
7 - środki transportu
8
–
narzędzia,
przyrządy
ruchomości
i
wyposażenie gdzie
indziej
niesklasyfikowane
razem

Stan na dzień
01.01.2013 r.

zwiększenia

zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2013 r.

111 552,13

16 925,39

0,00

128 477,52

6 427,80

2 601,12

0,00

9 028,92

7 198,00

0,00

0,00

7 198,00

323 756,96

23 889,58

0,00

347 646,54

64 954,21

9 400,85

0,00

74 355,06

513 889,10

52 816,94

0,00

566 706,04

c) zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

- nie występują
d) inwestycje długoterminowe:
- nie występują.
6

Fundacja „Sprawni Inaczej”
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez Fundację środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym
z tytułu leasingu
Fundacja wynajmuje lokale na działalność statutową:
− w miejscowości Lubieszyn na podstawie umowy użyczenia nieruchomości zawartej
10.10.2007 r. na okres od 01.10.2007 r. do 30.09.2017 r.;
− w Bytowie na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego MK.7151.49.2011.BC
zawartej w dniu 01.12.2011 r. na czas nieoznaczony;
− w Miastku na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu
31.05.2010 r. na okres od 01.06.2010 r. do 31.05.2016 r.;
− w Kościerzynie przy ul. Słonecznej na podstawie umowy użyczenia nr 2/II/2008
zawartej w dniu 21.05.2008 r.;
− w Kościerzynie przy ul. Wodnej na podstawie umowy najmu z dnia 01 lutego 2006 r.;
− w Gdańsku przy ul. Niedźwiednik na podstawie umowy najmu z dnia 14.08.2002 r.;
− w Gdańsku przy ul. Nałkowskiej na podstawie umowy lokalu użytkowego nr 58/33/12
z dnia 21.08.2012 r. na czas nieokreślony;
− w Gdańsku przy ul. Północnej na podstawie umowy ustanowienia użytkowania z dnia
09.05.2011 r. do dnia 30.06.2026 r.
Umowy te nie spełniają warunków określonych w ustawie o rachunkowości do zaliczenia
odpłatnie używanego lokalu do aktywów trwałych Fundacji.
4.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Struktura własności kapitału zakładowego
Fundusz statutowy Fundacji wynosi 300 zł.
6.

Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych
Fundacja nie tworzy kapitału zapasowego i rezerwowego.

7.

Propozycje przeznaczenia zysku za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona zostaje na działalność statutową
Fundacji.

8.

Informacje o stanie rezerw
Fundacja nie tworzyła w roku obrotowym rezerw.

9.

Odpisy aktualizujące wartość należności
Fundacja nie tworzyła w roku obrotowym odpisów aktualizujących należności.
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10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na
dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Fundacja nie posiada zobowiązań o charakterze
długoterminowym.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Na dzień 31 grudnia 2013 r. czynne rozliczenia międzyokresowe w Fundacji nie
wystąpiły, zaś rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wartości otrzymanych
dotacji na zakup środków trwałych w części jeszcze nie umorzonej.
12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji
Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie występują.
13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji
i poręczeń)
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Fundacja nie posiada zobowiązań o charakterze
warunkowym.

II.
1.

Struktura przychodów z działalności statutowej Fundacji

-

przychody ogółem
z tego:
przychody z działalności odpłatnej
darowizny
dotacje
zbiórki publiczne
przychód z 1 %
sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ
pozostałe przychody
nadwyżka przychodów nad koszkami z 2012 r.

-

3 725 947,09 zł
53 964,00 zł
153 609,41 zł
3 285 762,99 zł
19 634,22 zł
33 371,24 zł
17 106,00 zł
70 523,53 zł
91 975,70 zł

W roku 2013 prowadziła działalność statutową poprzez realizację zadań statutowych, m.in.
takich jak:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
działający w Gdańsku w dwóch miejscach:
− 80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 21 - 26 miejsc,
− 80-512 Gdańsk, ul. Północna 5 - 16 miejsc,
oraz w Kościerzynie:
− 83-400 Kościerzyna, ul. Słoneczna 1 – 25 miejsc.
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● Liczba uczestników Warsztatów oraz stopień niepełnosprawności:

Płeć
- kobieta
- mężczyzna
Razem
Stopień niepełnosprawności
- umiarkowany
- znaczny
Razem

WTZ Gdańsk

WTZ Kościerzyna

20
22
42

6
19
25

10
32
42

21
4
25

● Formy i metody realizowanej przez Warsztaty działalności rehabilitacyjnej:
▫ w Kościerzynie
Formy terapii
podstawowej
w
pracowniach

Artterapia
- krawiectwo
- tkactwo
- qulling
- decoupage
- hafciarstwo
- malarstwo
- zdobnictwo
- papieroplast.

Metody terapii

Formy terapii
dodatkowej

Metody terapii

Kinezyterapia
- ćwiczenia
korekcyjne,
ogólno usprawniające,
manualne,
oddechowe,
czynno-bierne

Techniki
różne

Poligraficzno komputerowa

Gospodarstwo
domowe

- czerpanie
papieru
- projektow.
papieru
- stolarstwo
-rzeźbiarstwo
- quilling
- prasowanie
- zdobnictwo
- wiklina
papierowa

- pisanie
- formatowanie
- tworzenie
dokumentacji
- kalkulacja
- projektowanie kartek
i wizytówek
- obrabianie,
- skalowanie,
- rysowanie fotografii
i obrazu
- drukowanie
- kserowanie
- bindowanie
- laminowanie
- fotografowanie
- skanowanie
- sortowanie

- obsługa pralki
- prace
porządkowe
- obróbka
cieplna
- obróbka
termiczna
- krojenie
warzyw i
owoców
- recycling
- ogrodnictwo
- kelnerstwo
- przetwórstwo
- cukiernictwo
- garmaż
- obsługa
urządzeń AGD
- ogrodnictwo

Terapia
psychologiczna i
zdrowotna
- poradnictwo
oszczędzanie - psychoterapia
indywidualna
- zakupy
- poznawanie - socjoterapia
- praca z rodzinami
wartości
- konsultacje, badania
pieniądza
i poradnictwo
lekarskie (psychiatra)
Trening
ekonomiczny
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▫ w Gdańsku
Formy terapii
podstawowej
w
pracowniach

Metody terapii

Pracownia
ceramicznoplastyczna
- formowanie
ręczne
przedmiotów:
na kuli, stożku
i w formach
gipsowych,
- rzeźbienie
przy użyciu
prostych
narzędzi,
- wyciskanie
przedmiotów,
- wykrawanie,
- odlewanie,
- malowanie,
- suchy pastel,
- pastel olejny,
- tusz,
- zdobnictwo,
- techniki
mieszane.

Formy terapii
dodatkowej

Kinezyterapia

Metody terapii

- ćwiczenia
korekcyjne,
ogólno usprawniające,
manualne,
oddechowe,
czynno-bierne,
- gry
zespołowe,
- tenis stołowy
i ziemny,
- hipoterapia.

Techniki różne
- decoupage,
- tworzenie
biżuterii,
- sortowanie,
- oklejanie,
- katalogowanie,
- pakowanie,
- zdobienie.

Trening
ekonomiczny
- oszczędzanie,
- zakupy,
- poznawanie
wartości
pieniądza.

Pracownia
Papiernicza
- czerpanie
papieru,
- projektowanie
dyplomów,
kopert, kartek
itp.,
- drukowanie,
- bindowanie,
- laminowanie,
- wiklina
papierowa,
- pokazy
czerpania
papieru,
- segregowanie i
przerób
makulatury.

Terapia
psychologiczna i
zdrowotna
- poradnictwo,
- konsultacje
indywidualne z
psychologiem,
- terapie
indywidualne z
psychologiem,
- praca z
rodzinami.

Gospodarstwo
domowe
- planowanie
zakupów,
- zakupy,
- obsługa urządzeń
AGD,
- przygotowywanie
prostych posiłków,
- prace
porządkowe,
- renowacja mebli,
- prasowanie,
- prace ogrodnicze.

Terapia grupowa
- zajęcia
integracyjne,
- spotkania
integracyjne,
- wyjazdy
integracyjne.

W obu Warsztatach uczestnicy nabyli i doskonalili umiejętności niezbędne do podjęcia pracy:
uczyli się punktualności, zdyscyplinowania, odpowiedzialności za powierzone zadania, sprzęt
i dokumentację, umiejętności zachowania się w relacji pracownik – zwierzchnik, pracownik –
pracownik. Rozwijanie tych umiejętności odbywało się przez uczestnictwo w odpowiednich
pracowniach Warsztatów. W rezultacie w obu Warsztatach pracę podjęło 8 uczestników (5 z
Kościerzyny i 3 z Gdańska).
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Uczestnicy pozytywnie rokujący podjęcie pracy w przyszłości, byli włączani w formy
aktywizacji zawodowej, takich jak:
▪ staże – 13 osób,
▪ praktyki – 1 osoba.
W 2013 r. łącznie w zajęciach obu Warsztatów uczestniczyło 67 osób.
Środowiskowe Domy Samopomocy
W roku sprawozdawczym 2013 kontynuowano prowadzenie czterech Środowiskowych
Domów Samopomocy:
− Lubieszyn 74, 83-420 Liniewo – 30 miejsc,
− ul. Miła 26, 77-100 Bytów – 40 miejsc,
− ul. M. Konopnickiej 12, 77-200 Miastko – 30 miejsc,
− ul. Nałkowskiej 6C, 80-286 Gdańsk – 15 miejsc.
W placówkach tych obsługiwano osoby z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzone działania
stanowiły kontynuację z lat poprzednich. Miały one na celu:
− rehabilitację społeczną poprzez organizowanie ciekawych zajęć uwzględniających
indywidualne potrzeby wynikające ze wskazań specjalistów,
− stworzenie warunków zapewniających uczestnikom możliwość aktywnego
funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań,
− prowadzenie działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez
osoby niepełnosprawne jak największej samodzielności i zaradności życiowej oraz
poprawienia ich jakości życia,
− wspieranie uczestników i ich rodzin w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych.
Powyższe cele realizowane były poprzez: terapię zajęciową, terapię ruchową, treningi
samodzielności, treningi spędzania czasu wolnego i zajęcia z psychologiem.
● Liczba uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) oraz stopień
niepełnosprawności:

Płeć
- kobieta
- mężczyzna

ŚDS Bytów

ŚDS Gdańsk

ŚDS Lubieszyn

ŚDS Miastko

19
21

8
7

15
15

16
14

Razem
Stopień
niepełnosprawności
- umiarkowany

40

15

30

30

17

0

15

20

- znaczny

23

15

15

10

Razem
40
15
30
30
W 2013 r. Środowiskowe Domy Samopomocy opuściło z różnych powodów 8 osób,
natomiast łączna liczba obsłużonych osób wyniosła 123.
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Ośrodki Rehabilitacji Psychoruchowej
W roku 2013 kontynuowano również funkcjonowanie trzech Ośrodków Rehabilitacji
Psychoruchowej, które działały w:
− Lubieszynie,
− Bytowie,
− Miastku.
Projekty współfinansowane ze środków europejskich
● Dłoń – staże dla osób niepełnosprawnych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, który zakładał zdobycie doświadczenia u 20 osób z niepełnosprawnością.
Projekt został zrealizowany na bazie doświadczeń zaczerpniętych z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kościerzynie w zakresie rehabilitacji zawodowej. Dla uczestników utworzono
indywidualne programy rozwoju zawodowego oraz zorganizowano 4-miesięczne płatne staże
zawodowe.
Osoby objęte stażem otrzymały wsparcie trenera pracy. Pracodawcy zaś mogli skorzystać ze
specjalistycznych konsultacji. Po zakończeniu stażu 5 osób z WTZ uzyskało zatrudnienie
w firmach i instytucjach na terenie powiatu kościerskiego.
● Wolontariat Europejski
W 2013 r. zrealizowano projekt „Tam, gdzie wieje morska bryza. Rozwijanie Centrum
Integracji i Edukacji dla osób niepełnosprawnych oraz lokalnej społeczności”.
Projekt był współfinansowany ze środków programu Młodzież w Działaniu i wzięło w nim
udział siedem wolontariuszek z Ukrainy, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Danii.
Wolontariuszki wspierały codzienną pracę w Placówkach na terenie Gdańska. Aktywnie
włączały się w realizację wszystkich innych zadań, które w ramach zleceń realizowała
Fundacja.
Ponadto przygotowały integracyjne prezentacje narodowe, warsztaty kulinarne, warsztaty
plastyczno-teatralne. Zorganizowały również zajęcia z j. angielskiego dla pracowników oraz
dzieci ze środowisk lokalnych.
Dzięki pracy wolontariuszek powstały nowe projekty dotyczące kampanii 1% oraz
prezentacje i fotoreportaże o ich pracy.
2.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
W roku obrotowym odpisy aktualizujące środki trwałe w Fundacji nie wystąpiły.

3.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów w Fundacji nie wystąpiły.

4.

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
W Fundacji działalność zaniechana nie wystąpiła.

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne
potrzeby
W Fundacji koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na
własne potrzeby nie wystąpiły.
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III.
Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych
Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

IV.
Informacje o pracownikach
1.

Zatrudnienie
Na dzień 31.12.2013 r. Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 56 osób.
Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe:
Grupy zawodowe
liczba
udział
Kadra kierownicza
8
14,29 %
Kadra
merytoryczna
(pedagodzy,
44
78,57 %
instruktorzy terapii, fizjoterapeuci itp.)
Kadra
administracyjna
(księgowa,
4
7,14 %
pracownicy administracyjni, kierowcy)
razem
56
100 %

2.

Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających Fundacji z tytułu pełnionych funkcji – organy zarządzające nie pobierały
wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie Fundacji.

3.

W roku 2013 Fundacja nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacją.

V.
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Zdarzenia takie nie wystąpiły.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym
Zdarzenia takie nie wystąpiły.

3.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym
metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli
wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Fundacji, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale własnym
Fundacja nie dokonywała w 2013 roku zmian zasad rachunkowości.

4.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- nie dotyczy.
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Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Zarząd:
Prezes Zarządu Fundacji

………………………………..
Patrycja Ćwikałowska

………………………………….
Justyna Rogińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji
………………………………….
Michał Gurowski
Członek Zarządu Fundacji
………………………………….
Anna Doroszuk

Gdańsk, dnia 21 marca 2014 r.
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