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NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 58 p. 20
80-308 Gdańsk
2. Właściwy sąd prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS: 0000298475
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2008-02-08
3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Maciej Cholewiński – Przewodniczący
Adam Kwiatkowski – Sekretarz
Monika Lukas – Wiceprzewodnicząca ds. finansowych
Arkadiusz Węsierski – Członek zarządu ds. zasobów ludzkich
Paulina Erecińska – Członek zarządu ds. partnerów
Patrycja Jagodzińska – Członek zarządu ds. projektów
4. Cele statutowe organizacji
Celem NZS jest działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw
obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; aktywizacja życia
studenckiego i wspieranie przedsiębiorczości; ochrona interesów materialnych, społecznych,
kulturalnych i politycznych studentów i rodzin studenckich, a w szczególności członków NZS;
rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych; współpraca i integracja środowiska
akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej, a także społeczności obecnych i byłych
działaczy NZS; działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego; działanie na rzecz
podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego.
5. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
a) Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013.
b) Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację
działalności.
c) Walutą sprawozdawczą jest PLN.
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6. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o
Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą i
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich
nabycie ceny. Na podstawie paragrafu 2 ust.5 rozporządzenia jednostka zrezygnowała ze stosowania
zasady ostrożnej wyceny przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są
dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej
nieprzekraczającej 3.500zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania
ich do użytkowania.
b) Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy
aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wycenione są według ceny rynkowej.
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości
odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
c) Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są
według ceny zakupu.
d) Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej
wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
e) Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.
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g) Wynik finansowy
Na wynik finansowy ogółem składa się: wynik finansowy na działalności statutowej
powiększony o pozostałe przychody, przychody finansowe i zyski nadzwyczajne oraz
pomniejszony o pozostałe koszty, koszty finansowe i straty nadzwyczajne.
Stowarzyszenie stosuje wariant rachunku wyników zawarty w rozporządzeniu.

………………………………………..…………………
Maciej Cholewiński
Przewodniczący Zarządu

………………………………………………………………
Monika Lukas
Wiceprzewodnicząca ds. finansowych

………………………………..………………………………
Arkadiusz Węsierski
Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich

………………………………..…………………………
Adam Kwiatkowski
Sekretarz

……………………………………………………………
Paulina Erecińska
Członek Zarządu ds. partnerów

………………………………………….………………
Patrycja Jagodzińska
Członek Zarządu ds. projektów
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BILANS
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Gdańskiego

REGON: 220554113
na dzień

31.12.2013 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
Wiersz
1
A
I

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne

Stan na
początek roku
koniec roku
-

Wiersz
1
A

PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy

-

-

I

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

II

III

Należności długoterminowe

-

-

III

IV

Inwestycje długoterminowe

-

-

1

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

-

-

2

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

900,93

4 237,69

-

B
I

-

II
II

Należności krótkoterminowe

688,53

150,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

212,40

4 087,69

1
2
3
III

1

Środki pieniężne

212,40

4 087,69

IV

2

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

1

-

-

2

C

Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

900,93

Data sporządzenia:
28.03.2014 r.

4 237,69

Stan na
początek roku
koniec roku
4 381,33
4 180,72

Fundusz z aktualizacji
wyceny
Wynik finansowy netto za
rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość
dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość
ujemna)
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
Zobowiązania
długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
Zobowiązania
krótkoterminowe i fundusze
specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia
międzyokresowe
Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

-

-

-

-

4 381,33
-

4 180,72
4 180,72

4 381,33

-

5 282,26

56,97

-

-

5 282,26

56,97

5 282,26
-

56,97
-

-

-

-

-

-

-

900,93

4 237,69

Sporządziła:
…………………………………………………………
Monika Lukas

………………………………………..…………………
Maciej Cholewiński
Przewodniczący Zarządu

………………………………………………………………
Monika Lukas
Wiceprzewodnicząca ds. finansowych

………………………………..………………………………
Arkadiusz Węsierski
Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich

………………………………..…………………………
Adam Kwiatkowski
Sekretarz

……………………………………………………………
Paulina Erecińska
Członek Zarządu ds. partnerów

………………………………………….………………
Patrycja Jagodzińska
Członek Zarządu ds. projektów
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NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGON: 220554113

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2013
Rachunek wynik ów sporządzony zgodnie z załącznik iem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A.
I.
II.
1
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.

Kwota za rok poprzedni

Wyszczególnienie

Pozycja

2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

-

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -

J.
I.
II.
K.
I.
II.

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia:
28.03.2014 r.

-

Kwota za rok obrotowy

3
30 300,00
30 300,00
30 300,00
32 364,74
32 364,74
2 064,74
9 829,73
913,52
1 920,62
1 665,90
4 429,69
900,00
69,55
-

4
39 629,67
39 629,67
39 629,67
25 014,41
25 014,41
14 615,26
6 053,33
1 109,41
1 863,92
2 630,00
450,00
0,12
-

11 824,92
11 824,92

8 562,05
8 562,05

Sporządziła:
………………………………………………………………….
Monika Lukas

………………………………………..…………………
Maciej Cholewiński
Przewodniczący Zarządu

………………………………………………………………
Monika Lukas
Wiceprzewodnicząca ds. finansowych

………………………………..………………………………
Arkadiusz Węsierski
Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich

………………………………..…………………………
Adam Kwiatkowski
Sekretarz

……………………………………………………………
Paulina Erecińska
Członek Zarządu ds. partnerów

………………………………………….………………
Patrycja Jagodzińska
Członek Zarządu ds. projektów

6

Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.
2. Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 4 237,69 zł i składają się z wartości środków
pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym oraz należności krótkoterminowych.
3. W 2013 roku przychody z działalności statutowej wyniosły 39 629,67 zł, z czego całość przychodów
związana jest z realizacją projektów zawartych w statucie.
4. W 2013 roku Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego poniosło koszty działalności
statutowej w wysokości 25 014,41 zł.
5. W bieżącym roku Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zatrudniało na umowy
cywilno-prawne fotografa podczas gali projektu Studencki Nobel 2013 oraz osobę do realizacji dźwięku
podczas projektu Studenckie OKNO Na Kulturę.
6. W 2013 roku Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego poniosło koszty
administracyjne w wysokości 6 053,33 zł, na które składają się:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty
Wynagrodzenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty

2013
1 109,41 zł
1 863,92 zł
2 630,00 zł
450,00 zł

7. W roku 2013 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego wystąpiła nadwyżka
przychodów nad kosztami w wysokości 8 562,05 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania kwota ta powiększy
przychody działalności roku 2014.

………………………………………..…………………
Maciej Cholewiński
Przewodniczący Zarządu

………………………………………………………………
Monika Lukas
Wiceprzewodnicząca ds. finansowych

………………………………..………………………………
Arkadiusz Węsierski
Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich

………………………………..…………………………
Adam Kwiatkowski
Sekretarz

……………………………………………………………
Paulina Erecińska
Członek Zarządu ds. partnerów

………………………………………….………………
Patrycja Jagodzińska
Członek Zarządu ds. projektów
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