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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 
1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we  

w właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji 

Katolickie Stowarzyszenie „ECCLESIA” 

z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 35, 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej,  

IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS  0000402304 w dniu 18 listopada 2011r. 

NIP  9151788723 

REGON  021777880 

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego  

12 listopada 2014 r. 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

Czas trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony. 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej 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, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności. 

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), ustalenie wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 

wyboru: 

1. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 

a) Stowarzyszenie posiada: wartości niematerialne i prawne - licencja na 

oprogramowanie komputera. Od wartości początkowej programów 

komputerowych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W przypadku gdy 

wartość początkowa programu nie przekracza 3 500,00 zł odpisu 

amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania licencji 

użytkowania. 

b) Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: 



3 

 

− rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia, 

− Środki pieniężne według wartości nominalnej, 

− kapitały i fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości 

nominalnej. 

2. Wynik finansowy ustala się według zasad ogólnych. Stowarzyszenie 

prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z postanowieniami ustawy  

o rachunkowości, a w szczególności dostosowanym zakładowym planem 

kont oraz zasadami grupowania i ujmowania operacji gospodarczych do 

wymogów sprawozdawczych określonych w załączniku nr 6 do ustawy  

o rachunkowości. 

  

        Oborniki Śląskie dn. 15.04.2022 r.                     Sporządziła  Joanna Żak 
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1. Stowarzyszenie posiada: wartosci niematerialne i prawne - licencja na oprogramowanie 
komptutera. Od wartości początkowej programów komputerowych dokonuje się odpisów 
amortyzacyjnych. W przypadku, gdy wartość początkowa programu nie przekracza 3.500 zł 
odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo w miesiacu oddania licencji do 
użytkowania.
2. Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia sie następująco. Rzeczowe składniki 
aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; Środki pienieżne wg wartości 
nominalnej. Kapitały i fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 
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Wynik finansowy ustala się na zasadach ogólnych, Stowarzyszenie prowadzi księgi 
rachunkowe zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, a w szczególności 
dostosowanym zakładowym planem kont oraz zasadmi grupowania i ujmowania operacji 
gospodarczych do wymogów sprawozdawczych określonych w załączniku nr 6 do ustawy o 
rachunkowości. 
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Zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. 
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Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2021r.
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Informacja dodatkowa 

do sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „ECCLESIA” 
55-120 OBORNIKI ŚL., UL. TRZEBNICKA 35 

KRS 0000402304 
 
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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 
 

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 
w bilansie. 
 
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  
 

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administracji, zarządzających 
i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 
i poręczeń wszelkiego rodzaju. 
 
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 

W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły operacje na majątku trwałym. 
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych własnych oraz na podstawie umów 
najmu, dzierżawy, leasingu. 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wynik finansowy (zysk) wynosi 3 315,19 zł 
i jest wynikiem nadwyżki przychodów nad kosztami. Zysk zostanie przeznaczony 
zgodnie ze statutem na działalność statutową w latach następnych 
W roku obrotowym aktywa obrotowe wynoszą 16 107,36 zł.  
Składają się na nie inwestycje krótkoterminowe, są to środki finansowe zgromadzone 
na rachunku bankowym w wysokości 16 107,36 zł. 
Należności krótkoterminowe nie wystąpiły. 
Zobowiązania na dzień bilansowy nie wystąpiły. 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły bierne oraz czynne rozliczenia finansowe. 
Brak na dzień bilansowy zobowiązań warunkowych. 
 
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 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 

 
a) Przychody z działalności statutowej w roku obrotowym wynosiły 6 816,99 zł. 
Składają się na nie: 
składki członkowskie: 280,00 zł 



przychody z tytułu 1% na OPP: 5 751,88 zł 
darowizny na ogólne cele statutowe:  50,00 zł 
darowizny celowe na cele statutowe: 735,11 zł 
Razem: 6 816,99 zł 

b) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wystąpiły w roku 
bieżącym. 
c) Przychody finansowe wynoszą 0,00 zł.  
 

Ogółem przychody w 2021r. wynoszą: 6 816,99 zł 
 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 
Koszty działalności statutowej za rok 2021 wynosiły: 3 501,80 zł: 
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej wynosiły: 2 627,10 zł, 

• wynajem basenu:  947,10 zł 

• wyjazd integracyjny do Warszawa (obiad dla uczestników): 1 680,00 zł 

 
- pozostałe koszty statutowe (administracyjne) to kwota: 874,70 zł 

• opłata hostingowa i za domenę:  146,00 zł 

• opłata za usługę księgową: 615,00 zł 

• prowizje bankowe:     113,70 zł 

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w roku bieżącym nie wystąpiły 
 
Koszty finansowe w 2021r. nie wystąpiły. 

 
Ogółem koszty w 2021r. wynoszą: 3 501,80 zł 
 
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada wyodrębnionego funduszu 
statutowego. 
 
7.Jjeżeli 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 
 

Uzyskane przychody z 1% podatku od osób fizycznych: 
w roku 2015: 22 794,60 zł 
w roku 2016: 19 635,20 zł 
w roku 2017: 13 742,37 zł 
w roku 2018: 10 502,30 zł 
w roku 2019: 10 965,01 zł 
w roku 2020: 12 184,90 zł 
w roku 2021:   5 751,88 zł 
 
Razem:  95 576,26 zł. 
 
  



Wydatki z 1% na cele statutowe stowarzyszenia: 
w roku 2015: 22 794,60 – współfinansowanie robót tynkarsko malarskich 
remontowanego kościoła parafialnego p/w św. Judy Tadeusza i św. Antoniego 
Paderewskiego; 
w roku 2016: 19 635,20 zł – częściowa refundacja obrazów do prezbiterium kościoła 
parafialnego p/w św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Paderewskiego; 
w roku 2017: 0,00 zł 
w roku 2018: 0,00 zł 
w roku 2019: 35 209,68 zł – refundacja kosztów zakupu i montażu zegarów na wieży 
kościoła parafialnego: 32 648,00 zł oraz częściowa refundacja zakupu konfesjonału do 
kościoła parafialnego: 2 561,68 zł (całkowity koszt konfesjonału to 29 000,00 zł) 
w roku 2020: 0,00 zł 
w roku 2021: 2 627,10 zł – 947,10 zł opłata za wynajem toru basenowego w związku 
z organizacją zajęć doskonalenia i nauki pływania dla dzieci w wieku 9-14 lat, 
1 680,00 zł sfinansowanie obiadu dla uczestników i opiekunów wycieczki do 
Warszawy organizowanej wspólnie z księdzem Rafałem Chwałkowskim w dniu 
12.11.2021r.  
Razem:  80 266,58 zł 
 
Pozostaje do wykorzystania na planowane zadania w latach następnych: 15 309,68 zł 
 
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują 
w jednostce. 
 
1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego: 

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miły miejsca; 
 
2. Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione 
w sprawozdaniu finansowym: 

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miły miejsca; 

1. Ponadto na mocy art. 1 pkt. 1) lit b), art. 1 pkt. 5) lit. a) i lit. b), art. 1 pkt. 6) lit. a) i lit. 
b) i art. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 15 grudnia 2016 o zmianie ustawy o rachunkowości 
(Dz.U. 2017 r., poz. 61), począwszy od roku 2017 r. jednostka sporządza 
sprawozdanie finansowe według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ustawy do 
rachunkowości; 
2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: 

Licencja programu księgowego „Krawiec FK” wartość 388,00zł – umorzenie całkowite. 

 

Sporządzono: 15.04.2022r. 

 

Joanna Żak 
Imię i nazwisko osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 

 



KATOLICKIE 

STOWARZYSZENIE "ECCLESIA"  

Data sporządzenia: 31-12-2021  

Rok obrotowy: 2021  

OBLICZENIE DOCHODU 

za: 2021 

Przychody  

Nr  Nazwa  
Saldo 

kapitałowe 

Saldo 

pozostałe 
Saldo łączne 

700 Przychody z działalności statutowej     6 816,99 

700-01 Przychody ze składek członkowskich   280,00 280,00 

700-02 Przychody z tytułu 1% OPP   5 751,88 5 751,88 

700-03 Darowizny na cele statutowe   50,00 50,00 

700-04 Darowizna na szkółkę narciarską dla dzieci   150,00 150,00 

700-05 Darowizna na wynajem basenu   585,11 585,11 

RAZEM PRZYCHODY 0,00 6 816,99 6 816,99 

 

Koszty  

Nr  Nazwa  
Saldo 

kapitałowe 

Saldo 

pozostałe 
Saldo  

402 Usługi obce     3 388,10 

402-001 Usługi internetowe   146,00 146,00 

402-002 Usługi księgowe   615,00 615,00 

402-003 Wynajem basenu   947,10 947,10 

402-004 Usługi gastronomiczne   1 680,00 1 680,00 

407 Pozostałe koszty rodzajowe     113,70 

407-001 Prowizje i opłaty bankowe   113,70 113,70 

RAZEM KOSZTY 0,00 3 501,80 3 501,80 

 

Wynik finansowy  

PRZYCHODY 0,00 6 816,99 6 816,99 

KOSZTY 0,00 3 501,80 3 501,80 

ZYSK/STRATA 0,00 3 315,19 3 315,19 

 

Dochód/Strata  

PRZYCHODY 0,00 6 816,99 6 816,99 

KOSZTY 0,00 3 501,80 3 501,80 

DOCHÓD/STRATA 0,00 3 315,19 3 315,19 

PODATEK 0,00 0,00 0,00 

DOCHÓD NETTO 3 315,19 

 

Dochód/Strata CIT 

PRZYCHODY 0,00 6 816,99 6 816,99 

KOSZTY 0,00 3 501,80 3 501,80 

DOCHÓD/STRATA 0,00 3 315,19 3 315,19 

ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA 3 315,19 

PODSTAWA OPODATKOWANIA w tym:  0,00 

 - wg stawki 19% 0,00 



 - wg stawki 9% 0,00 

Podatek należny wg stawki 19% 0,00 

Podatek należny wg stawki 9% 0,00 

SUMA NALEŻNEGO PODATKU 0,00 

ODLICZENIA OD PODATKU 0,00 

PODATEK PO ODLICZENIACH (zaokrąglony do 1 PLN) 0,00 

DOCHÓD NETTO 3 315,19 
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