
Bydgoskie Stowarzyszenie

    Laryngektomowanych

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2022 rok

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej

Z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - darowizny z 1 % PDOF 6 068,80 zł    

 - składki członkowskie: 1 640,00 zł    

 - pozostałe darowiny osób fizycznych: 1 825,50 zł    

9 534,30 zł    

5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - koszty bezpośrednie 9 897,80 zł    

 - koszty pośrednie 1 056,61 zł    

10 954,41 zł  

II. Koszty rodzajowe:

   - materiały 1 421,76 zł

   - usługi 9 462,65 zł

   - podatki i opłaty 70,00 zł

   - amortyzacja        0,00 zł

   - delegacje 0,00 zł

10 954,41 zł

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 

charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 

lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie 

ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

a/ W aktywach trwałych Stowarzyszenie posiada 8 środków trwałych o wartości nominalnej 7,713,87 zł i wartość 

niematerialną i prawną o wartości nominalnej 2,006,01 zł. Te aktywa trwałe są w całości umorzone, dlatego ich 

wartość bilansowa jest zerowa.  

b/ Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki w kasie - 900,57 zł i na rachunku 

bieżącym w banku - 15.105,05 zł. Należności krótkotermonowe w kwocie 50,20 zł są związane z przełomem roku i 

na dzień sporządzenia bilansu są już rozliczone.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 

informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 

członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Poprawiła się ściągalność składek członkowskich, ale jest jeszcze niedostateczna.



6)

bilansową z lat poprzednich. 

7)
informacje o tej działalności;

   - okresowe spotkania czlonków 634,46 zł

   - honorowanie czlonków 185,00 zł

   - turnus rehabilitacyjny w Łebie 3 821,00 zł

   - spotkania integracyjne, (rajd, 

      weekend w Kruszwicy, wigilia )     
4 979,12 zł

   - koszty propagowania OPP 115,70 zł

   - inne koszty 285,23 zł

10 020,51 zł

8)

Sporządził: Stanisław Raszke

Bydgoszcz, 28 lutego 2023 r.

Na powyższe działania w roku sprawozdawczym wydano 10.020,51 zł, tak więc pozostała kwota 3.217,09 zł, którą 

przenosi się na 2023 rok. 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

a/ Liczba członków Stowarzyszenia zwiększyła się w 2022 roku i wyniosła na koniec roku 59 członków. W trakcie 

roku pozyskaliśmy 9 nowych członków, cztery osoby niestety zmarły i dwie osoby zostały skreślone z listy członków. 

b/ Zarząd Stowarzyszenia w ilości 6 osób i 3-osobowa Komisja Rewizyjna pracują społecznie. Nie zatrudnia się 

żadnych osób jako pracowników etatowych.  Nie zawierano też żadnych umów-zleceń. Nie wystąpił więc fundusz 

płac w jakiejkolwiek postaci i żadne składki na ZUS.

Stowarzyszenie dysponowało na działalność pożytku publicznego łącznie kwotą 13.237,60 zł (w tym 7.168,80 zł 

niewydatkowanych środków z 2021 roku). 

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się i wynosi 5.000 zł.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 

Wynik finansowy za rok 2022 był ujemny, a strata wyniosła  1.420,11 zł. Strata zostanie pokryta nadwyżką

X
Stanisław Raszke


