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Bydgoskie Stowarzyszenie 
   Laryngektomowanych 
 

INFORMACJA  DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  ZA  2017 ROK 

 

 
1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu 

dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieujętych w bilansie. 
     Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieujętych w 
bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe opisane są w pkt. 3. 

 
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom 

organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także 
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju. 

     Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.  
 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach (w zł): 
a/ aktywa - majątek trwały: 

                 - środki trwałe (9 środków): 
 wartość brutto  (grupa 4)     4.248,72  
                                                          notebook i akcesoria 
    (grupa 6)     2.360,08  
      projektor i telefon 
    (grupa 8)     1.718,00  
      kamera i niszczarka 

umorzenie        8.326,80  
wartość netto (bilansowa)              0,00  

     - wartości niematerialne i prawne (1 element): 
wartość brutto               2,006,01 
umorzenie        2.006,01  
wartość netto (bilansowa)               0,00  

            oprogramowanie MS Office 2010   
b/ aktywa - majątek obrotowy 
     - środki pieniężne w zł; 
        początek roku: kasa    1.025,58; bank   7.976,03; razem    9.001,61 
        koniec roku: kasa       402,04; bank   5,321,32; razem    5.723,36 
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c/ pasywa – fundusze własne 
    - fundusz statutowy       5.000,00 
    - zysk netto, a w zasadzie strata       „-„   3.219,33 
      Strata netto była mniejsza o 1.840 zł niż w 2016 roku. 
    - zysk netto z lat ubiegłych      3.798,70 
      Zysk pozostający z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie straty i  
      finansowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2018. 
d/ pasywa – zobowiązania         143,99 
     Jest to zobowiązanie wewnętrzne dotyczące poniesionych wydatków przez  
     członka Stowarzyszenia, a nie rozliczonych z kasą na koniec roku (w związku  
     z chorobą kasjerki). 
 

4. Struktura i źródła przychodów.  

Przychody ogółem w 2017 roku wyniosły   15.960,11 zł 
z tego:             % 
  - składki członkowskie      2.110,00  13,2 
  - z wpłat członków       4.830,00  30,3 
  - z tytułu odpisu 1 % od PDOF     7.668,00  48,0 
  - darowizny pieniężne      1.300,00    8,2 
  - przychody inne i finansowe            52,11    0,3 
Są one większe o 1,8 % od przychodów uzyskanych w 2016 roku (o ile pominąć 
przeniesione wpłaty własne członków).  
 

5. Poniesione koszty i ich struktura.       

Koszty ogółem w 2017 roku wyniosły      19.179,44 zł 
z tego:  - wg funkcji            % 
  - koszty działalności statutowej    17.113,05   89,2 
  - koszty administracyjne       2.066,30   10,8 
  - koszty pozostałe                0,09        0,0 
    

   - wg rodzajów       ogółem      %    w tym admin. 
  - materiały     1.299,32    6,8               423,27 
  - usługi obce    17.782,88  92,7          1.545,88 
  - podatki i opłaty          57,00    0,3    57,00 
  - wynagrodzenia i św.                 40,15    0,2    40,15 
  - amortyzacja            0,00    0,0      0,00 
  - finansowe i pozostałe           0,09    0,0      0,00 
 

6. Fundusz statutowy – źródła i sposoby wykorzystania. 

Fundusz statutowy wynosi 5.000 zł i nie uległ zmianie na przestrzeni roku. 
Źródła funduszu to w 5 % fundusz założycielski, a w 95 % zwiększenia z 
nadwyżki przychodów nad kosztami w latach ubiegłych. 
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7. Rozliczenie darowizn z tyt. 1 % odpisu podatkowego. 
   Urzędy skarbowe przekazały Stowarzyszeniu kwotę  7.668,00 zł z tyt. odpisu 
1 % od podatku PDOF (to o 268,70 zł mniej niż w 2016 roku). Stowarzyszenie 
dysponowało z darowizn 1 % łącznie kwotą  7.692,24 zł (w tym  24,24 zł nie 
wydane w 2016 roku). 
Koszty poniesione na działalność pożytku publicznego, sfinansowane z tych 
odpisów, były następujące: 
 - dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 
    w Chłopach (udział 16 osób laryngektomowanych)  - 3.500,00 zł  
 - częściowe dofinansowanie 3-dniowego spotkania 

   szkoleniowo-integracyjnego w Ciechocinku 
   (udział 47 osób, w tym 24 osoby po  
    laryngektomii)       -    780,00 zł 

 - spotkanie wigilijne       - 2.800,00 zł 
 - częściowe dofinansowanie jubileuszowego 
   spotkania z okazji 30-lecia działalności   -     612,24 zł 
  

8. Inne zagadnienia. 

a/ przewidywane działania w 2018 roku. 
                 W 2018 roku zamierza się zorganizować dla członków turnus rehabilitacyjny   
                 i wycieczkę na wschód Polski. Odbywać się będą okresowe i okolicznościowe  
                 spotkania członków.   
             b/ sytuacja kadrowa. 
                    Liczba członków Stowarzyszenia zmniejszyła się na przestrzeni 2017 roku  
                 i wyniosła 59 członków na koniec roku. W trakcie roku pozyskaliśmy 1 
                 nowego członka, trzy osoby niestety zmarły i trzy osoby zostały skreślone z  
                 listy członków.   
              c/ wynagrodzenia i świadczenia. 
                  Zarząd BSL w ilości 6 osób i Komisja Rewizyjna w ilości 3 osób pracują 
                  społecznie. Nie zatrudnia się osób na etacie, nie zatrudnia się też stałych 
                  pracowników ani wolontariuszy. Od roku 2011 rachunkowość prowadzona 
                  jest nieodpłatnie przez członka BSL.  
       Wykazana w kosztach kwota 40,15 zł dotyczy kosztów delegacji do  
                  Ciechocinka w celu przygotowania spotkania integracyjno-szkoleniowego. 
 
 
Sporządził: 
Stanisław Raszke 26.03.2018 r.  


