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Bydgoskie Stowarzyszenie 
   Laryngektomowanych 
 

INFORMACJA  DODATKOWA 
do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  ZA  2014 ROK 

 
 

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów. 
Aktywa i pasywa wyszczególnione w bilansie są wycenione według 
wartości nominalnej. W majątku Stowarzyszenia występują jeszcze środki 
trwałe i wartości niematerialne i prawne, które wyceniane są według cen 
nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.  
 

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 
a/ środki pieniężne; 
 na koniec 2014 roku: w kasie         524,23 zł 
     w banku   13.819,83 zł 
b/środki trwałe (8 środków): 
 wartość brutto   (grupa 4)     4.161,63 zł 
                                                         notebook i akcesoria 

     (grupa 6)     1.999,00 zł 
      projektor 

     (grupa 8)     1.718,00 zł 
      kamera i niszczarka 

 umorzenie         7.878,63 zł 
 wartość netto                0,00 zł 
c/ wartości niematerialne i prawne: 
 wartość brutto                2,006,01 zł 
 umorzenie         2.006,01 zł 
 wartość netto                0,00 zł 
     oprogramowanie MS Office 2010  

 
3. Struktura i źródła przychodów. 

Przychody ogółem w 2014 roku wyniosły   29.840,72 zł 
z tego:             % 
  - składki członkowskie      2.145,00    7,2 
  - przychody z lat ubiegłych   16.976,43  56,9 
  - darowizny z tyt. odpisu 1 %   10.569,29  35,4 
  - inne darowizny pieniężne         150,00     0,5 
Przychody bez przeniesionych z roku poprzedniego to  12.864,29 zł. Są 
one mniejsze o 21,4 % od przychodów uzyskanych w 2013 roku.  
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4. Struktura kosztów. 
Koszty ogółem w 2014 roku wyniosły    21.059,60 zł 
z tego: wg funkcji            % 
  - koszty działalności statutowej    16.845,47   80,0 
  - koszty administracyjne        4.214,04   20,0 
  - koszty pozostałe                 0,09     0,0 
    

   wg rodzajów       ogółem      %    w tym adm. 
  - materiały     2.984,28  14,2           1.401,82 
  - usługi obce  15.916,21  75,6  653,20 
  - wynagrodzenia i św.       131,09    0,6  131,09 
  - podatki i opłaty          28,00    0,1     28,00 
  - amortyzacja    1.999,93    9,5         1.999,93 
  - finansowe              0,09    0,0        0,00 
 

5. Rozliczenie darowizn z tyt. 1 % odpisu podatkowego. 
Urzędy skarbowe przekazały Stowarzyszeniu kwotę   10.569,29 zł z tyt. 
odpisu 1 % od podatku PDOF (to o 2.953,51 zł mniej niż w 2013 roku). 
Stowarzyszenie dysponowało więc z darowizn 1 % łącznie kwotą  
20.305,63 zł (w tym 9.736,34 zł nie wydane w 2013 roku). 
Koszty poniesione na działalność pożytku publicznego, sfinansowane z 
tych darowizn, były następujące: 
 - dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 
    w Łebie z kosztami dodatkowymi   - 5.829,50 zł  
 - dofinansowanie wycieczki na Litwę   - 5.293,01 zł 
 - przygotowanie spotkania wigilijnego  - 2.174,90 zł 
 - przygotowanie innych spotkań BSL   -     716,49 zł 
 - zakup akcesoriów do śr. trwałych (tusze)  -     295,57 zł 
Razem wydatkowano z tych darowizn  14.309,47 zł, a kwotę  5.996,16 zł  
przeniesie się na przychody roku 2015.    

 
6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzono 

też odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 

7. Należności i zobowiązania na koniec roku nie występowały,  z wyjątkiem 
zobowiązania ratalnego spłacanego do T-Mobile za zakup tabletu – w 
kwocie  443,94 zł. Nie ma żadnego zagrożenia w zakresie możliwości 
płatniczych w kolejnym roku.  
Zarząd nie przyjął i nie udzielił żadnych gwarancji, poręczeń, ani innych 
zobowiązań pozabilansowych. 
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8. Fundusz statutowy na koniec roku wyniósł  5.000,00 zł i w trakcie roku 

nie uległ zmianie.  
 

9. Stowarzyszenie wykazuje za rok 2014 dodatni wynik finansowy (zysk) w 
wysokości   

-   8.900,12 zł. 
 Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2014 był jednak  
 ujemny i wyniósł  „-„ 3.981,18 zł  i był o ponad 10 tys zł niższy od  
  uzyskanego w roku 2013. Jest to rezultat wzrostu wydatków na  

dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie. 
 Dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności zamierza się  
 przeznaczyć na:    
  - finansowanie działalności pożytku publicznego  

   w 2014 roku       -  5.996,16 zł 
- finansowanie pozostałej działalności (przychody -  2.903,96 zł 
   pozostałe)  

 
10.  Stowarzyszenie pozyskało w 2014 roku 4 nowe środki trwałe,  posiada 

więc obecnie osiem środków trwałych o wartości brutto 7.878,63 zł – 
które są w całości umorzone. 
 

11.  Przewidywane działania w 2015 roku. 
Liczba członków Stowarzyszenia nie zmniejszyła się na przestrzeni 2014 

roku i wynosi 65 członków, pomimo odejść naturalnych oraz weryfikacji 

członków z uwagi na brak aktywności niektórych z nich. W marcu 2014 

roku zarząd, zgodnie ze statutem, skreślił 3 osoby.    

W 2015 roku zamierza się zorganizować dla członków turnus 

rehabilitacyjny, a także wycieczkę na Dolny Śląsk i do Pragi. Będą one 

częściowo dofinansowane ze środków pochodzących z darowizn.  

12.  Sytuacja kadrowa. 

Zarząd BSL w ilości 6 osób pracuje społecznie. Nie zatrudnia się osób na 

etacie, nie zatrudnia się też stałych pracowników ani wolontariuszy. Od 

roku 2011 rachunkowość prowadzona jest bezpłatnie na zasadzie 

wolontariatu przez członka BSL i tak też będzie w roku 2015.  

 
Sporządził: 
Stanisław Raszke 16.03.2015 r. 

 


