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Bydgoskie Stowarzyszenie 
   Laryngektomowanych 
 

INFORMACJA  DODATKOWA 
do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  ZA  2012 ROK 

 
 

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów. 
Zasady wyceny aktywów i pasywów są zgodne z wytycznymi 
rachunkowości. 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 2012 roku: w kasie         934,66 zł 
     w banku   14.949,79 zł 
b/środki trwałe: 
 wartość brutto   (grupa 6)     4.279,70 zł 
     (grupa 8)     1.599,00 zł 
 umorzenie         5.878,70 zł 
 wartość netto                0,00 zł 
    ( notebook, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, kamera) 
c/ wartości niematerialne i prawne: 
 wartość brutto                2,006,01 zł 
 umorzenie         2.006,01 zł 
 wartość netto                0,00 zł 
    (oprogramowanie MS Office 2007)  
 

3. Struktura i źródła przychodów. 
Przychody ogółem w 2012 roku wyniosły   26.677,26 zł 
z tego:             % 
  - składki członkowskie      2.515,00    9,4 
  - przychody z lat ubiegłych     6.913,68  25,9 
  - wpłaty uczestników (Ciechoc.)   3.351,00  12,6 
  - darowizny z tyt. odpisu 1 %   10.260,60  38,5 
  - inne darowizny pieniężne     3.280,00  12,3 
  - odsetki z konta bankowego         356,98    1,3 
Przychody bez przeniesionych z 2011 roku to  19.763,58 zł. 
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4. Struktura kosztów. 
Koszty ogółem w 2012 roku wyniosły    14.553,89 zł 
z tego: wg funkcji            % 
  - koszty działalności statutowej    11.430,29   78,5 
  - koszty administracyjne       3.123,48   21,5 
  - koszty pozostałe                0,12      0,0 
    

   wg rodzajów       ogółem      %    w tym adm. 
  - materiały     1.721,75  11,8              900,35 
  - usługi obce  11.125,69  76,5  560,13 
  - podatki i opłaty        107,33    0,7    64,00 
  - amortyzacja    1.599,00  11,0         1.599,00 
  - finansowe              0,12    0,0        0,12 
 

5. Rozliczenie darowizn z tyt. 1 % odpisu podatkowego. 
Urzędy skarbowe przekazały Stowarzyszeniu kwotę   10.260,60 zł z tyt. 
odpisu 1 % od podatku PDOF (to o 868,88 zł mniej niż za 2011 rok). 
Stowarzyszenie dysponowało więc z darowizn 1 % łącznie kwotą  
15.873,72 zł (w tym 5.613,12 zł nie wydane w 2012 roku). 
Koszty poniesione na działalność pożytku publicznego, sfinansowane z 
tych darowizn, były następujące: 
 - zakup środków trwałych (kamera cyfrowa)  
    z akcesoriami (statyw, karta pamięci)  - 1.921,50 zł  
 - dofinansowanie wycieczki do Kazimierza  - 2.313,36 zł 
 - dofinasowanie spotkania rehabilitacyjno- 
             Integracyjnego w Ciechocinku   - 3.388,10 zł 
 - przygotowanie spotkania wigilijnego  - 1.481,76 zł 
 - przygotowanie innych spotkań BSL   -     478,84 zł 
 - zakup akcesoriów do śr. trwałych (tusze)  -     297,70 zł 
Razem wydatkowano z tych darowizn  9.881,26 zł, a kwotę  5.992,46 zł  
przeniesiono na przychody rok u 2013.    

 
6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzono 

też odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 

7. Należności i zobowiązania na koniec roku nie występowały, nie ma 
żadnego zagrożenia w zakresie możliwości płatniczych w następnym 
roku. Zarząd nie przyjął i nie udzielił żadnych gwarancji, poręczeń, ani 
zobowiązań pozabilansowych. 
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8. Fundusz statutowy na koniec roku wynosi  3.756,08 zł i w trakcie roku 
zwiększył się o 1.491,09 zł z podziału wyniku za 2011 rok. 
 

9. Stowarzyszenie uzyskało dodatni wynik finansowy (zysk) w wysokości   
-  12.123,37 zł. 

 Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2012 wyniósł 7.976,31  
 zł i był o 679,72 zł mniejszy od uzyskanego w roku 2011.  
 Wynik finansowy zamierza się przeznaczyć na: 
  - finansowanie działalności pożytku publicznego  

   w 2013 roku (na przychody z 1 %)   -  5.992,46 zł 
- finansowanie pozostałej działalności (przychody -  4.886,99 zł 
   pozostałe)  
- zwiększenie funduszu statutowego   -  1.243,92 zł 

 
10.  Stowarzyszenie zakupiło w 2012 roku jeden środek trwały za kwotę 

1.599,- zł – kamerę cyfrową, posiada więc w sumie cztery środki trwałe o 
wartości brutto 5.878,70 zł – w całości umorzone. 
 

11.  Przewidywane działania rozwojowe i inne w 2013 roku. 
Liczba członków Stowarzyszenia wzrosła na przestrzeni 2012 roku z 61 do 

70, niemniej z uwagi na brak aktywności niektórych z nich, zarząd 

przeprowadzi weryfikację członków w I kwartale 2013 roku. W związku z 

tym nie zakłada się w bieżącym roku wzrostu ilości członków.  

W 2013 roku zamierza się zorganizować dla członków turnus 

rehabilitacyjny, wycieczkę na Górę Św. Anny i 3-dniowe spotkanie 

integracyjno-szkoleniowe. Zamierza się częściowo dofinansować te 

przedsięwzięcia ze środków pochodzących z darowizn. Korzystając z tych 

środków finansowych zaktualizowany zostanie też poradnik „Pacjent po 

operacji krtani” wydany sumptem BSL na przełomie 2009/2010 roku. 

 

12.  Sytuacja kadrowa. 

Zarząd BSL w ilości 5 osób pracuje społecznie. Nie zatrudnia się osób na 

etacie, nie zatrudnia się też stałych wolontariuszy. Od roku 2011 

rachunkowość prowadzona jest na zasadzie wolontariatu przez członka 

BSL i tak też będzie w roku 2013. 

 
Sporządził: 
Stanisław Raszke 07.03.2013 r. 


