
 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 

I. Zobowiązania finansowe wykazane w bilansie na dzień 31.12.20120 r. wynoszą 35,94 
zł. Kwota powyższa stanowi poniesione koszty a nie zapłacone do dnia 
31.12.2020. Kwota powyższa została uregulowana w styczniu 2021. 

II. Pożyczek, kredytów ani zaliczek nie udzielamy nikomu. Zobowiązań innych niż 
wykazane w punkcie I nie mamy. 

 
 

III. Aktywa i pastwa wykazano w rzeczywistych kwotach otrzymanych i wydanych. 
 

IV. Przychody ogółem w roku 2020 wynoszą                                          21.984,40 zł. 
A/Przychody z działalności statutowej wynoszą                                 21.785,16 zł 
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 

 ( z 1 % podatku dochodowego ) wynoszą                                        8.070,83 zł 
 

2. Przychody  z pozostałej działalności statutowej                            13.714,33 zł 
w tym: . - składki członkowskie                                                           6.837,33 zł 
                - darowizny pieniężne od sponsorów                                6.877,00 zł 
                

               B/ Przychody finansowe – otrzymane odsetki bankowe                            199,24 zł 

         V .Koszty działalności statutowej ogółem                                                     35.346,55 zł 

             A/ Koszty działalności statutowej                                                                 35.071,85 zł 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego- wydatki 
pokryte z 1% podatku dochodowego                                                                     0,00 zł 
 

2. Koszty pozostałej działalności statutowej                                                   28.112,65 zł 
w tym: a/ działalność kulturalna – wieczory klubowe                                 1.312,92 zł 
              b/ renowacja zabytkowych grobowców                                        24.074,73 zł 
             c/ wydawnictwa                                                                                    2.225,00 zł 
             d/   Będzińska Wigilia                                                                                   0,00 zł 
             e/  nagroda dla uczestników Festiwalu  Kolęd                                     500,00 zł 

                         f/ Koszty ogólnoadministracyjne                                                       6.959,20 zł 

                  - zużycie materiałów                                                                           1.377,64 zł 
                 -  czynsz za wynajem biura                                                              2.647,68 zł 
         - usługi bankowe                                                                                          384,48 zł 
         - usługi pocztowe i telekomunikacyjne                                                    451,50 zł                                                                



        - prowadzenie ksiąg rachunkowych                                                       1.500,00 zł 
        - zakup wyposażenia                                                                                    597,90 zł 
 

B/ Koszty   zarządu                                                                                     274,70 zł      
                                                                                   

VI. Fundusz statutowy bez zmian 

 
VII. Rozliczenie przychodu i wydatków z 1% podatku dochodowego 

wpływ z 2020 roku                                                              8.070,83 zł    
Pozostało na dzień 01.01.2020                                                       68,25 zł 
 

Wydatki w 2020 r. nie wystąpiły                                                                        0,00 zł 
Na dzień 31.12.2020 saldo wynosi                                                             8.139,08 zł 
 

VIII. Jak wynika z wykazanych danych 

      Przychód  w roku 2020 wynosi                  21.984,40 zł 
      Koszty działalności statutowej                                                             35.346,55 zł 
Strata  bilansowa na dzień31.12.2020 wynosi                                        13.362,15 zł 
Wynik bilansowy ujemny powstał na skutek wykorzystania części środków 
pozostałych z kwesty 2018 i 2019 roku, które to środki zwiększyły koszty renowacji 
grobów w roku bilansowym. 
 
Będzin, dnia 2021.03.03 

 
Zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu …………………………….. 
Księgi rachunkowe prowadzi pani Edyta Błach 

Zarząd: Marcin Lazar – Prezes Zarządu 

              Henryka Ziółkowska - Skarbnik 

              Halina Szastak 

             Grzegorz Pawlak 

              Marek Popielecki 
              Regina Przybyła 

              Mateusz Białas 

              Sławomir Brodziński 
               Michał Fiuk 

               Andrzej Gryska 

               Bożena Gut 

               Tadeusz Kowal 
               Roman Hyla 

               Olga Lubecka 

               Olga Pasamonik 
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 

I. Zobowiązania finansowe wykazane w bilansie na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 35,94 zł. 
Kwota powyższa stanowi poniesione, a nie zapłacone koszty do dnia 31.12.2020. 

Kwota powyższa została uregulowana w styczniu 2021. 

 
II. Pożyczek, kredytów ani zaliczek nie udzielamy nikomu. Innych zobowiązań  niż wykazane 
w punkcie I nie mamy. 

 
 

III. Aktywa i pasywa wykazano w rzeczywistych kwotach otrzymanych i wydanych. 
 

IV. Przychody ogółem w roku 2020 wynoszą                                                    21.984,40 zł. 
A/Przychody z działalności statutowej wynoszą                                                 21.785,16 zł 
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 

 ( z 1 % podatku dochodowego ) wynoszą                                       8.070,83 zł 
 

2. Przychody  z pozostałej działalności statutowej                                              13.714,33 zł 
w tym: . - składki członkowskie                                                           6.837,33 zł 
                - darowizny pieniężne od sponsorów                                6.877,00 zł 
              

  B/ Przychody finansowe – otrzymane odsetki bankowe                                         199,24 zł 

         V .Koszty działalności statutowej ogółem                                                     35.346,55 zł 

             A/ Koszty działalności statutowej                                                                 35.071,85 zł 

1.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego- wydatki 
pokryte z 1% podatku dochodowego                                                                       0,00zł 
 

2.Koszty pozostałej działalności statutowej                                                   
28.112,65 zł 

w tym: a/ działalność kulturalna – wieczory klubowe                                     1,312,92 zł 
              b/ renowacja zabytkowych grobowców                                            24.074,73 zł 
             c/ wydawnictwa                                                                                        2.225,00 zł 
             d/  nagroda dla uczestników Festiwalu  Kolęd                                       500,00 zł 

                         e/ Koszty ogólnoadministracyjne                                                         6.959,20 zł 

                  - zużycie materiałów                                                                            1.377,64 zł 
                 -  czynsz za wynajem biura                                                                  2.647,68 zł 
         - usługi bankowe i pocztowe                                                                         384,48 zł 
         



        - usługi  telekomunikacyjne                                                                        451,50 zł  
        - prowadzenie ksiąg rachunkowych                                                       1.500,00 zł 
        - zakup wyposażenia                                                                                    597,90 zł 
 

           B/ Koszty   zarządu                                                                                               274,70 zł      
                                                                                   

 VI. Fundusz statutowy bez zmian 

 
V II. Rozliczenie przychodu i wydatków z 1% podatku dochodowego 

wpływ z 2020 roku                                                              8.070,83 zł                     

                             Pozostało na dzień 01.01.2020                                                       68,25 zł 

Wydatki w roku bieżącym nie wystąpiły                                                          0,00 zł 
Na dzień 31.12.2020 saldo wynosi                                                                8.139,08 zł 
 

VIII. Jak wynika z wykazanych danych 

      Przychód  w roku 2020 wynosi                   21.984,40 zł 
      Koszty działalności statutowej                                                              35.346,55 zł 
Strata  bilansowa na dzień31.12.2020 wynosi                                          13.362,15 zł 
Wynik bilansowy ujemny jest skutkiem sfinansowania prac przy renowacji 
grobowców, ze środków pozostałych z kwesty z lat 2018,2019. 
Kwoty te podwyższyły koszty ogółem w roku 2020. 
Będzin, dnia 2020.03.03 

 
Zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu …………………………….. 
 
Księgi rachunkowe prowadzi pani Edyta Błach 
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              Sławomir Brodziński 
               Michał Fiuk 

               Andrzej Gryska 

               Bożena Gut 

               Tadeusz Kowal 
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               Olga Lubecka 

               Olga Pasamonik 
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