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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

do sprawozdania finansowego 

STOWARZYSZENIE ,MAŁYSSAK’’ 

za okres 18.02.2019 – 31.12.2019 

 

I.  

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 

Nie występują. 

II.  

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. 

Nie występują. 

III.  

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

1. Aktywa Stowarzyszenia stanowią: 

a) Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł 

b) Należności długoterminowe - 0,00 zł 

c) Inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym  

- 3.289,93 zł 

d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł 

Razem: 3.289,93 zł 

2. Pasywa Stowarzyszenia stanowią: 

a) Fundusz statutowy - 0,00 zł 

b) Fundusz operacyjny - 0,00 zł 

c) Zysk netto za rok 2019 - 3.289,93 zł 

d) Rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł 

Razem: 3.289,93 zł 

3. Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku: 

Nie występują. 
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4. Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumorzonych) środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, innych: 

Nie występują. 

5. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw 

własności budynków i budowli: 

Nie występują. 

IV.  

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.\ 

1. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i 

źródeł, w tym wymaganych statutem: 

Wyszczególnienie: 

Przychody z działalności statutowej razem 24.628,75 zł 

z tego: 

1) Przychody z działalności statutowej odpłatnej - 0,00 zł 

2) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 24.628,75 zł 

3) Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością statutową - 0,00 zł 

4) Przychody finansowe związane z działalnością statutową - 0,00 zł 

W 2019 roku przychody Stowarzyszenia stanowiły niżej wymienione pozycje: 

 składki członkowskie, 

 przychody ze źródeł publicznych: z budżetu państwa – od Wojewody Kujawsko 

Pomorskiego; 

 z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – od Miasta Bydgoszczy, 

 przychody ze źródeł prywatnych: darowizny finansowe od osób fizycznych oraz osób 

prawnych. 

V.  

Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

1. Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem 

oraz rodzajów kosztów w tym ogólno administracyjnych 
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Wyszczególnienie: 

Koszty z działalności statutowej razem 21.338,82 zł 

z tego: 

1) Koszty odpłatnej działalności statutowej - 0,00 zł 

2) Koszty nieodpłatnej działalności statutowej - 21.310,00 zł 

3) Koszty ogólnego zarządu - 28,82 zł 

4) Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej - 0,00 zł 

5) Koszty finansowe działalności statutowej - 0,00 

 

VI.  

 

1. Propozycje podziału zysku bilansowego netto (nadwyżki przychodów nad kosztami) za 

rok obrotowy lub pokrycie straty bilansowej (nadwyżki kosztów nad przychodami) 

a) propozycja podziału zysku bilansowego netto (nadwyżki przychodów nad kosztami) 

3.289,93 zł 

* na zwiększenie funduszu statutowego - 0,00 zł 

* na zwiększenie funduszu zasobowego - 0,00 zł 

* na finansowanie operacyjnej działalności statutowej – 3.289,93 zł 

b) propozycja pokrycia straty bilansowej netto (nadwyżka kosztów nad przychodami) -

0,00 zł 

* do pokrycia przychodami przyszłych okresów - 0,00 zł 

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku 2019 w przeliczeniu na osoby: 

a) zatrudnieni z tytułu umów o pracę – brak 

b) zatrudnieni z tytułu umów cywilno-prawnych – zatrudnionych było 5 osób. 

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym: 

Nie wystąpiły. 

4. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności 

Stowarzyszenia (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka: 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

Sporządzono dnia 21 czerwca 2020 roku 


