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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Otwierajmy 
Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku jest stowarzyszeniem działającym w 
oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach. 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Otwierajmy 
Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku wpisane jest pod nr 0000332201 przez Sąd 
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

30.06.2009r.. Uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 
Narodowej pod nr 200284787 oraz NIP 9661999229. Stowarzyszenie prowadzi jedynie 

działalność statutową, nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie jest organizacją 
pożytku publicznego od 19.01.2016. 

3. 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie 
"Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku prowadzi działalność 
określoną wg PKD 2007 jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
nie sklasyfikowaną (94.99.Z).  

4. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2020 roku. 

5. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że: 
a. Środki trwałe wycenia się według wartości nabycia, amortyzacji dokonuje się metodą 

liniową według stawek określonych przez ustawy podatkowe.  

b. Stany i rozchody, objęte ewidencją wartościową materiałów i towarów, wycenia się w 
cenach zakupu ujmując bezpośrednio w koszty działalności. 

c. Materiały biurowe i pozostałe nie są objęte ewidencją wartościową i kwalifikowane w 
koszty w momencie ich nabycia w cenie zakupu. 

d. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wedle zasad określonych ustawą o rachunkowości, 
według wartości nominalnej. 

6. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok 
obrotowy od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie są obecnie znane 
okoliczności wskazujące na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie 

działalności. 
 

Białystok, 24 maja 2021 roku 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Działalność statutowa Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie "Otwierajmy Serca" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku polega głównie 
na wspieraniu działalności DPS w Białymstoku oraz wspieraniu i aktywizowaniu pensjonariuszy 

DPS.. 

2. Jednostka na potrzeby swojej działalności korzysta z lokalu użyczonego nieodpłatnie.  
3. Aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym: 

a. Wartości niematerialne i prawne: jednostka nie posiadała 

b. Rzeczowe aktywa trwałe: jednostka nie posiadała 

c. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: nie wystąpiło 

d. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych: nie wystąpiło 

e. Należności długoterminowe: nie wystąpiły 

f. Inwestycje długoterminowe: nie wystąpiły 

4. Kapitały i fundusze własne: 
a. Fundusz statutowy: 11 921,40 PLN 

b. Zyski lat ubiegłych: 2 807,00 PLN 

c. Zysk roku 2020: 9 114,40 PLN 

Dodatni wynik finansowy powstał z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami. 

5. Aktywa obrotowe: 

a. Zapas rzeczowych aktywów trwałych: nie wystąpiły 

b. Należności krótkoterminowe: 600,00 zł 
c. Inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych i w kasie Stowarzyszenia: 11 361,40 PLN  

6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 
a. Zobowiązania długoterminowe: nie wystąpiły 

b. Rezerwy na zobowiązania: nie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego 

i. Z tytułu zobowiązań nie występują zabezpieczenia na majątku Stowarzyszenia 

ii. W bieżącym roku obrotowym zobowiązania warunkowe nie występują 

c. Zobowiązana krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: nie wystąpiły 

d. Zobowiązania krótkoterminowe: 58,00 zł 
e. Zobowiązania krótkoterminowe inne: nie wystąpiły 

f. Odpisy aktualizujące w okresie sprawozdawczym: nie wystąpiły 

7. Rozliczenia międzyokresowe: 
a. Kosztów: nie wstąpiły 

b. Przychodów: nie wystąpiły 

8. Przychody i koszty 

a. Struktura przychodów w okresie sprawozdawczym: 
i. Przychody z tytułu działalności statutowej: 

1. Składki członkowskie określone statutem: 4 075,00 PLN 

2. Darowizny i inne przychody określone statutem: 11 841,00 PLN 

3. Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego: 6 237,50 

RAZEM: 22 153,50 PLN 

 

ii. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 PLN 

iii. Przychody finansowe: 0,00 PLN 
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iv. Zyski nadzwyczajne: nie wystąpiły 

v. Działalność zaniechana w roku podatkowym i 
przeznaczona do zaniechania w roku następnym: nie 

wystąpiła 

A. OGÓŁEM PRZYCHODY: 22 153,50 PLN 

b. Struktura kosztów według rodzajów działalności: 

i. Koszty działalności statutowej: 
a. nieodpłatnej pożytku publicznego: 12 472,40 PLN 

b. odpłatnej pożytku publicznego: 0,00 PLN 

c. pozostałej: 0,00 PLN 

ii. Koszty ogólne (administracyjne): 566,70 PLN 

B. RAZEM: 13 039,10 PLN 

e. Wynik bilansowy brutto (A. - B.): 9 114,40 PLN 

9. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania od wyniku finansowego 

a. Przychód ogółem: 22 153,50 PLN 

Przychody do opodatkowania: 22 153,50 PLN 

b. Koszty podatkowe ogółem:  

i. Koszty ogółem: 13 039,10 PLN 

Koszty podatkowe : 13 039,10 PLN 

c. Zysk do deklaracji CIT-8 (a.-b.): 9 114,40 PLN 

d. Zwolnienia: 

i. Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i 
zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy: 4 075,00 PLN 

ii. Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy 

w części przeznaczonej na cele statutowe: 5 039,40 PLN 

10. Powstałą na koniec 2020 roku nadwyżkę przychodów nad kosztami planuje się przeznaczyć na 
działalność statutową roku 2021. 

11. Kapitały fundusze własne: 
a. Fundusz statutowy: 0,00 – nie nastąpiły zwiększenia ani zmniejszenia 

b. Zyski lat ubiegłych i roku bieżącego: 11 921,40 PLN 

12. Struktura środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020: 

a. Środki pieniężne w kasie Stowarzyszenia: 0,00 PLN 

b. Środki pieniężne na rachunku bankowym Stowarzyszenia: 11 361,40 PLN 

13. Informacja o zatrudnieniu: w roku obrotowym 2020 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników 
na podstawie umowy o pracę ani umów cywilnoprawnych. 

14. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom 
wchodzącym w skład organów statutowych Stowarzyszenia: w roku obrotowym 2020 nie 

udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład 
organów statutowych Stowarzyszenia. 

15. Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 

zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki. 
16. W roku obrotowym nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia. 
17. Stowarzyszenie nie posiada jednostek powiązanych ani nie jest taką jednostką w rozumieniu 

Ustawy o rachunkowości. 
 

Białystok, 24 maja 2020 roku 










