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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z art.10 Ustawy  
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj.Dz.U. z 2013r.poz.330 z póżn.zm) 
na podstawie załącznika 6 -ustawy  rachunkowości
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
Polityka rachunkowości uwzględnia w szczególności przedmiot działalności organizacji , tj.cele 
organizacji - prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję 
zdrowia
Zasadmiczym celem jest umożliwienie stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie o  
rachunkowości do osiągnięcia  rzetelnego i prawidłowego ustalenia stanu majatkowego i finansowego 
Stowarzyszenia, prowidłowego ustalenia wyniku finansowego , sporzadzenia prawidłwych sprawozdań 
finansowych , ustalenia podstaw do rozliczeń z tytułu podatków, opłat ,skłdek itp. , prawidłowego 
ustalenia stanów rozliczeń z kontrahentami oraz stworzenia skutecznej kontroli wewnętrznej 
dokonywanych operacji gospodarczych.
Przyjęta do stosowania dokumentacja dotycząca zasad prowadzenia rachunkowości obejmuje
- ogólne zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych
- zasady wyceny aktywów i pasywów
- zasady i terminy przeprowadzaania inwentaryzacji
- zasady dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych
- zasady kwalifikowania składników majątkowych do środków trwałych i zasady ich umarzania 
- zasady ewidencji i rozliczania kosztów
- zasady ustalenia wyniku finansowego
- sporządzanie ,zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
- ogólne zasady funkcjonowania programu komputerowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych , oraz 
zasad ochrony danych osobowych ,programów i sprzętu informatycznego

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych Ustawą o Rachunkowości

Do aktywów trwałych zalicza się kontrolowanem przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej 
wartości,powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych,wykorzystywane na potrzeby działalności ; są to
- wartości niematerialne i prawne
- rzeczowe aktywa trwałe
- należności długoterminowe
- inwestycje długoterminowe
- dłudoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe jednostki obejmują:
- należności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich wymagalności
- inwestycje krótkoterminowe
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Pasywa stanowią źródło finansowania posiadanych przez jednostkę aktywów trwałych i obrotowych
pasywa to :
- fundusz własny
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania długoterminowe
- zobowiązania krótkoterminowe
- funsdusze specjalne
- rozliczenia międzyokresowe przychodów
Odpisy amortyzacyjne dokonuje się drogą systematycznego ,planowego rozłożenia ich wartości 
początkowej  na ustalony okres amortyzacji
Ustalono następujące zasady amortyzacji 
- metodę amortyzacji bilansowej jednorazowej dla środków trwałych o jednostkowej wartości 
początkowej w przedziale do 10.000,00zł  - odpis 100% jest dokonywany w miesiącu 
wprowadzeniaśrodka trwałego do użytkowania (w dacie zakupu)
- metodę amortyzacji bilansowej liniowej(comiesięcznego odpisywania rat) dla pozostałych środków 
trwałych, dla których okres i stawki są ustalane indywidualnie
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wynik finansowy ustalono na podstawie wpływów z podstawowej działalności statutowej 
łącznie  z otrzymanymi dotacjami oraz innymi przychodami finansowymi , pomniejszonymi o 
koszty realizacji zadań statutowych oraz pozostałe koszty administracyjne 

Informacje o przychodach  i ich źródłach
- składki brutto określone statutem  =   2.910,00
- darowizny z OPP (1%)                   = 28.812,40
- darowizny                                       =   1.120,00

pozostałe przychody określone statutem  =    28.180,34

w tym :- dotacja Urząd Miasta      - 20.900,00
- dotacja MOPS                 - 7.200,00

Przychody finansowe - odsetki                 = 80,34

Informacja o strukturze kosztów
- koszty realizacji działalności statutowej OPP (1%)         5.345,07
- pozostałe koszty działalności statutowej                       33.405,07
- koszty administracyjne                                                    3.345,47 
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Podstawą działalności Stowarzyszenia jest działalność statutowa nieodpłatna i OPP
Rodzaje kosztów , które występują ww Stowarzyszeniu dzielą się na koszty związane z 
realizacją zadań statutowych oraz na koszty administracyjne
Do kosztów statutowych zaliczaja się koszty ściśle związane z realizacją konkretnych zadań 
statutowych , np. koszty realizacji projektów
koszty administracyjne to koszty pośrednio związane z realizowanymi zadaniami statutowymi, 
oraz koszty występujące w Stowarzyszeniu niezależnie od prowadzonych zadań statutowych
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej,więc sporządza bilans i rachunek 
zysków i strat na podstawie załącznika 6 -ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) 
Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4
Sprawozdanie finansowe zawiera rachunek zysków i strat , bilans oraz informację dodatkową.
Operacje gospodarcze z całego roku 2020 zostały ujęte w księdze rachunkowej .Na podstawie  
zdarzeń gospodarczych sporzadzono jasno i rzetelnie sprawozdanie finansowe z którego 
wynika sytuacja finansowa i majatkowa Stowarzyszenia . Zastosowanie ma również zasada 
ciągłości ,co oznacza ,że stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jest stanem 
początkowym kolejnego roku.
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BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE 
OPIEKI NAD CHORYMI Z 
OTĘPIENIEM TYPU 
ALZHEIMEROWSKIEGO

31.12.2020

0,00

37 669,16

1 500,00
36 169,16

0,00

37 669,16

18 742,03
18 927,13

0,00

37 669,16

0,00

18 742,03

1 500,00
17 195,58

46,45

18 742,03

28 769,85
-10 027,82

0,00

18 742,03

37 669,16 18 742,03

2020 2019

zł
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BYDGOSKIE 
STOWARZYSZENIE OPIEKI 
NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM 
TYPU ALZHEIMEROWSKIEGO

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

60 942,40

28 812,40

32 130,00
42 095,61

38 750,14

3 345,47

18 846,79

0,00

18 846,79

80,34

18 927,13

18 927,13

2019

93 556,60

16 071,60

77 485,00
93 329,08

12 210,84

81 118,24

227,52

0,00

227,52

202,00

429,52

429,52
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Informacja dodatkowa
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Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi z Otępieniem 
                                                          

Informacja dodatkowa za 2020 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono w/g zasad określonych
Ustawą o rachunkowości

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany
Nie wystąpiły 0,00 

1 c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych
Nie uwzględniono w 

Bilansie Rachunku wyników
Nie wystąpiły

2 Nie występują

Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Typu Alzheimerowskiego

Kwota wyniku finansowego 
spowodowana zmianami

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec 
roku 
obrotowego

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej
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2 b. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja                                                      Nie występuje

Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Inne zwiększenia Zmniejszenie
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m2 0,00
Wartość 0,00

2 d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy                               nie dotyczy
Zmiany w ciągu roku

Zwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne                                                             nie dotyczy

Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Stan na początek 
roku obrotowego

Amortyzacja za 
rok

Stan na koniec 
roku 
obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(netto)

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

c. Grunty użytkowane wieczyście                                              nie dotyczy

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja                                               nie dotyczy
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Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe                                                          nie występują
Zmiany w ciągu roku

Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
a. udziały i akcje 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00
c. udzielone pożyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

 Należności z tytułu

okres wymagalności
Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

1. dostaw i usług 0,00 0,00
2. podatków 0,00 0,00
3. środków od  ZUS 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
6. innych należności
Razem 0,00 0,00

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec 
roku obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

(netto)

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(netto)

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego

h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty              nie wystąpiły

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
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2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty                     

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00
3. podatków 0,00 0,00 0,00
4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00
5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne                      nie występują

Tytuły

stan na 

46,45 0,00

46,45 0,00

0,00 0,00

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów wg tytułów:

a. opłacone z góry czynsze z tytułu 
wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i 
innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i 
osobowe

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów wg tytułów:

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów
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2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                          nie występują

Tytuły

stan na 

0,00 0,00

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych                  nie dotyczy
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia                 nie dotyczy

Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)

Ogółem 0,00

2
Wyszczególnienie Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
(wyszczególnienie wg tytułów)

Przeciętne 
zatrudnienie w roku

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W 
pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego                          w 
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
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3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Darowizny

Darowizny 1%

(wyszczególnienie) 0,00

Pozostałe przychody określone statutem
Dotacja Urząd Miasta
Dotacja MOPS

3 b. Pozostałe przychody 0,00

0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
Inne 0,00

3 c. Przychody finansowe 80,34
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 80,36
Odsetki od pożyczek 0,00

0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
Inne przychody finansowe

60 942,40

4 030,00
2 910,00
1 120,00

Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 28 812,40

28 812,40

Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego

28 100,00
20 900,00

7 200,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, 
środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych

Odsetki od posiadanych papierów 
wartościowych
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4 a. Informacje o strukturze kosztów

świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie) 0,00
świadczenia niepieniężne:
Zajęcia terapeutyczne 722,00
Pamiętaj o mnie 10,99
Cicha noc

0,00
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

świadczenia pieniężne 0,00
(wyszczególnienie) 0,00
świadczenia niepieniężne
Zajęcia terapeutyczne
Pamiętaj o mnie

Czekam na Ciebie

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty 0,00

0,00
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 331,68

Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 5 345,07

4 612,08

Koszty realizacji działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego

Pozostałe koszty realizacji zadań 
statutowych 31 712,88

31 712,88
1 124,06

13 008,68
Cicha Nnoc 7 200,00

10 380,14

5 037,66
1 360,51
3 345,47

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia
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4 b. Pozostałe koszty 0,00

Inne 0,00

4 c. Koszty finansowe 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Inne koszty finansowe 0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia 0,00 0,00
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, 
środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku 
zdarzeń mieszczących się w granicach 
ogólnego ryzyka gospodarczego

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i 
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe 
aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz 
odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie 
realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, 
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację 
zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków 
trwałych przejętych w leasing finansowy
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5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej
w tym:
Przychód z działalności 
Przychody finansowe 80,34
Koszty realizacji zadań
Koszty administracyjne
Koszty finansowe

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły

stan na 

1. gwarancje 0,00 0,00
2. poręczenia 0,00 0,00
3. kaucje i wadia 0,00 0,00
4. inne zobowiązania 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00

18 927,13

60 942,40

-38 750,14
-3 345,47

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego
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