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WPOWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.Nazwa i siedziba stowarzyszenia, podstawowe cele i środki działania oraz
właściwy sąd prowadzący rejestr.
Stowarzyszenie „Króluj nam Chryste” na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie ma siedzibę w Tczewie przy ulicy Jodłowej 15.
powstało 24.06.2009 roku, w sądzie zostało zarejestrowane 12.08.2009 a swoją
działalność rozpoczęło 01.09.2009 roku.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS wpisał stowarzyszenie
„Króluj nam Chryste” do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000334723 . Dnia 9 lipca
2010 roku stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Urząd statystyczny nadał stowarzyszeniu numer REGON 220847750 dnia 20.08.2009.
Urząd Skarbowy nadał numer NIP 5932553645 dnia 27.08.2009 roku.
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie :
a) organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku,
wyposażenie kościoła, ewentualne remonty oraz utrzymanie wraz z budynkami
towarzyszącymi mieszczącymi się na terenie rzymsko-katolickiej Parafii pod wezwaniem
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie przy ulicy Jodłowej 15 ;
b) organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków pieniężnych na cele
wymienione w punkcie 10a w sposób dozwolony przez prawo ;
c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce katolickiej i związanej z
działalnością stowarzyszenia;
d) pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych;
e) pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych bez
zakwaterowania;
f) propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej ,w prasie i mediach;
g) działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;
h) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
i) organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw,
festynów, koncertów itp. z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów
stowarzyszenia;

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do
dnia 31 grudnia 2020 roku
3. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i

pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru
Stowarzyszenie „Króluj nam Chryste” prowadzi księgi rachunkowe na
podstawie art.4 oraz art.9,10,46 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z
2016 r. poz. 1047) ze zmianami – tekst jednolity Dz.U. z 20 lutego 2018 r. poz.395
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W roku obrotowym 2020 aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o
rachunkowości, zaś szczegółowe rozwiązanie w odniesieniu do poszczególnych składników
rzeczowego majątku trwałego i obrotowego ujęto w Zakładowym Planie Kont.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.

Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Wykaz zobowiązań według pozycji bilansu
Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2020 wynosi 160,-zł. Kwota ta wynika z
zapłaconych składek na 2021 rok.

1.2. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
W rozliczeniach międzyokresowych czynnych ujęto zaliczkową wpłatę - darowiznę do
parafii kwotę 34.671,34 (wypłata z funduszu statutowego) tytułem: wpływów z 1%,
rozprowadzania cegiełek kalendarzy parafialnych oraz gazetki parafialnej.
1.3. Stan należności krótkoterminowych
Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2020 wynosi 60,-zł. Kwota ta wynika z
zaległości w zapłacie składek za 2020 rok.
1.4.Stan inwestycji krótkoterminowych
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wynosi 1.512,32 złotych. Jest to gotówka
zgromadzona na rachunku bankowym w kwocie 1.352,32 oraz w kasie Stowarzyszenia w
kwocie 100,00 zł.

1.5. Dane dotyczące udzielonych przez stowarzyszenie gwarancji, poręczeń i
innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
W roku obrotowym 2020 Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń , gwarancji i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
1.6.Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Fundusz statutowy zwiększa się z tytułu dodatniej różnicy przychodów nad kosztami w
roku. Nadwyżka funduszu statutowego przekazywana jest na realizację podstawowego
celu stowarzyszenia – budowę kościoła.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
2.1.Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej
a. składki brutto określone statutem
b. wpływy z 1%

3.350,00
26.272,60
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c. przychody pozostałe
w tym kalendarze parafialne
w tym gazetki parafialne
w tym darowizny od osób fizycznych
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8.256,70
4.149,00
2.717,70
1.390,00

2.2.Dane o kosztach
a. koszty realizacji zadań statutowych
Na koszty te składają się koszty druku
gazetki „Mój Chrystus”
kalendarzy
b. koszty administracyjne
Na koszty te składają się:
prowizje bankowe
utrzymanie strony internetowej
2.3.

1.600,00
1.200,00
400,00
255,64
133,87
121,77

Wynik finansowy

Wynik finansowy stowarzyszenia za rok 2020 jest dodatni i wynosi 36.023,66.
Wynik po zatwierdzeniu przez komisję rewizyjną zwiększy fundusz statutowy.
Nadwyżka funduszu statutowego zostanie przekazana na budowę kościoła do parafii.

2.4.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym .
Nie wystąpiły.
2.5.Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródłach ich finansowania.
Nie przewiduje się zmian.
Data sporządzenia 2021-02-07
Prezes Zarządu

Grażyna Demska ................................................................................

Skarbnik Zarządu Barbara Topolska.............................................................................
Sekretarz Zarządu Barbara Grzybowska..........................................................................
Asystent kościelny członek zarządu ks.Janusz Gojke....................................................

