
 

 

 

 

Sprawozdanie Finansowe 

za rok obrotowy 2021 

 

 

 

Alzheimer Polska 
ul. Aleksandra Janowskiego 52/52 

KRS 0000749242 
  



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji, 

Alzheimer Polska 

Ul. Aleksandra Janowskiego 52/52 

KRS 0000749242 

2. wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,  

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 

3. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,  

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

4. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności,  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. 

5. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 

ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru.  

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Krajowe środki pieniężne 

wykazuje się w ich wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnej 

zapłaty. Kapitały (fundusze), pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe według zasad przewidzianych zgodnie z załącznikiem nr 6 

ustawy o rachunkowości. 

 

 

 

 

Data sporządzenia: 25.01.2022 r. 

  



  
Alzheimer Polska 
ul. Aleksandra Janowskiego 52/52 
KRS 0000749242 

 
Bilans  

 
sporządzony na dzień 31.12.2021 

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości 
 

 
 

 

Wiersz AKTYWA Stan na koniec 

1 2 roku 2020 roku 2021 

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 

I Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe 8.544,45 9.438,83 

I Zapasy  0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe  0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe  8.544,45 9.438,83 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00 

  Aktywa razem 8.544,45 9.438,83 

Wiersz PASYWA Stan na koniec 

1 2 roku 2020 roku 2021 

A Fundusz własny 8.544,45 9.438,83 

I Fundusz statutowy 6.000,00 8.544,45 

II Pozostałe fundusze 0,00 0,00 

III Zysk (strata) z lat ubiegłych 721,62 0,00 

IV Zysk (strata) netto 1.822,83 894,38 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  Pasywa razem 8.544,45     9.438,83 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Podpisy 
 

 
 
  

Data sporządzenia: 25.01.2022 r.   

 



   

   
 

Alzheimer Polska 
Ul. Aleksandra Janowskiego 52/52 
KRS 0000749242 
  
 

 

                    Rachunek zysków i strat  

 za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021  

      Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości 
  

 
 

  

Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za rok 
poprzedni 

 Kwota za rok bieżący 
  

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej 1.920,00 13.380,00 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego  

0,00 7.500,00 

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

0,00 4.500,00 

III Przychody z pozostałej działalności statutowej 1.920,00 1.380,00 

B. Koszty działalności statutowej 0,00 11.997,41 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

97,17 589,17 

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 11.408,24 

III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1.822,83 1.382,59 

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 150,00 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-
G) 

1.822,83 1.232,59 

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 328,74 

K. Przychody finansowe 0,00 0,00 

L. Koszty finansowe 0,00 9,47 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 1.822,83 894,38 

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (M-N) 1.822,83 894,38 

 
 
 
 
 
Data sporządzenia: 25.01.2022 r. 

 Podpisy   

 



Informacja dodatkowa: 

1) informacje o wszelkich zobowiązań 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 dotyczy; 

 
 

2) 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 dotyczy,  
 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

W Stowarzyszeniu: 

Na wartość aktywów w wysokości 9.438,83 zł składają się: 

- aktywa trwałe o wartości: 0,00 zł 

- aktywa obrotowe o wartości: 9.438,83 zł w tym: 

● zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 0,00 zł 

● należności krótkoterminowe: 0,00 zł        

● inwestycje krótkoterminowe: 9.438,83 zł 

● krótkoterminowe rozliczenia okresowe: 0,00 zł 

Wartość inwestycji krótkoterminowych stanowią środki pieniężne: 

- w kasie: 0,00 zł 

- na rachunkach: 9.438,83 zł;    

Na wartość pasywów w wysokości 9.438,83 zł składają się: 

- fundusz statutowy o wartości: 8.544,45 zł 

- zysk (strata) z lat ubiegłych: 0,00 zł 

- wynik finansowy za rok obrotowy o wartości: 894,38 zł 

- zobowiązania krótkoterminowe o wartości: 0,00 zł.                                                                                                                  

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 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; 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego za 2021 r. wyniosły razem 7.500,00 zł w tym: 

Przychody z darowizn: 7.500,00 zł 

Przychody z 1%: 0,00 zł 

Pozostałe przychody: 0.00 zł. 

Przychody z pozostałej działalności statutowej wyniosły w 2021 r. 1.380,00 zł (składki). 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego za 2021 r. wyniosły 4.500,00 zł. 

Pozostałe przychody operacyjne w 2021 r. wyniosły 0,00 zł. 

Przychody finansowe w 2021 r. wyniosły 0,00 zł. 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 2021 r. wyniosły razem 589,17 zł. 

Koszty ogólnego zarządu w 2021 r. wyniosły 150,00 zł w tym: 

Amortyzacja: 0,00 zł 

Zużycie materiałów i energii: 0,00 zł 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00 zł 

Usługi obce: 0,00 zł 

Inne koszty: 150,00 zł.  

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w 2021 r. wyniosły 11.408,24 zł.  

Koszty finansowe w 2021 r. wyniosły 9,47 zł. 



Pozostałe koszty operacyjne w 2021 r. wyniosły 328,74 zł. 

 

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

W 2021 r. zwiększono fundusz statutowy o wynik z lat ubiegłych w wysokości: 721,62 zł oraz        o wynik z 

roku 2020 o kwotę: 1.822,83 zł. 

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat 

uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 

wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; 

W 2021 r. Stowarzyszenie nie uzyskało przychodu z 1% podatku od osób fizycznych. 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do 

ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 

Na sytuację finansową Stowarzyszenia wpływają przede wszystkim składki od członków oraz darowizny i 

kształtuje się ona w oparciu o bieżące wydatki przewidziane statutem. 

 

 

 

 

Data sporządzenia: 25.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zatwierdzenia: 11.06.2022 r. 

 

 

Prezes – Zygmunt Wierzyński   

 

 

Wiceprezes – Edyta Ekwińska   

 

 

Skarbnik – Bożena Nowicka   

 

 

Sekretarz – Michał Hajtko 

 

 

Członek Zarządu – Andrzej Rossa   

 

 


