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STOWARZYSZENIE STAROGARDZKIE RODZINY
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z przepisami art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „Ustawą”) obowiązkiem Zarządu Stowarzyszenia
Starogardzkie Rodziny jest zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odzwierciedlającego
jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku
finansowego za ten rok.
Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą i składa się z:
•
wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
•
bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 8 035,70 złotych;
•
rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. wykazującego stratę netto w wysokości 980,26 złotych;
•
dodatkowych informacji i objaśnień.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze stosowaną przez Stowarzyszenia Starogardzkie
Rodziny polityką rachunkowości przy założeniu kontynuacji działalności jednostki w dającej się przewidzieć
przyszłości.
Niniejsze sprawozdanie składa się z 10 kolejno numerowanych stron.

Leszek T omaszewski

Medard Krzyzyński

Daniel Jędrzejewski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Kurkowska
Członek Zarządu
Starogard Gdański, 09.06.2021

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

3

STOWARZYSZENIE STAROGARDZKIE RODZINY
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Okolu przy ul. Kasztanowej 11, 83-200 Starogard Gdański.
Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000629539.
Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.
W okresie obrotowym członkami Zarządu Stowarzyszenia byli:
Leszek Tomaszewski
Medard Krzyżyński
Daniel Jędrzejewski
Katarzyna Kurkowska

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

od 01.01.2020 do 31.12.2020
od 01.01.2020 do 31.12.2020
od 01.01.2020 do 31.12.2020
od 01.01.2020 do 31.12.2020

W okresie obrotowym członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia byli:
Piotr Przybylski
Wojciech Gdaniec

2.

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji

od 01.01.2020 do 31.12.2020
od 01.01.2020 do 31.12.2020

Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

3.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w
dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmniejszonym istotnie zakresie.
Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza żadnych okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenia działalności.

4.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w
Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.
Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie sporządziło w wariancie kalkulacyjnym.
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5.

Opis przyjętych zasad rachunkowości

a)

Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie
od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek
zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
b)

Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków pieniężnych. Krajowe środki pieniężne w
kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Leszek T omaszewski

Medard Krzyżyński

Katarzyna Kurkowska

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Daniel Jędrzejewski
Wiceprezes Zarządu
Osoba odpow iedziealna za
prow adzenie ksiąg

Starogard Gdański, 09.06.2021
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BILANS
AKTYWA
Wyszczególnienie akty wów
1

Stan akty wów na:

Stan aktywów na:

31.12.2020

31.12.2019

2

3
0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe akty wa 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

8 035,70

9 323,46

0,00

0,00

A. AKTYWA TRWAŁE

B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe

0,00

0,00

III. Inwesty cje krótkoterminowe

8 035,70

9 323,46

0,00

0,00

8 035,70

9 323,46

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

Stan pasy wów na:

Stan pasywów na:

31.12.2020

31.12.2019

2

3
8 035,70

9 015,96

I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy )

0,00

0,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wy ceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00
0,00

0,00
0,00

9 015,96

15 275,93

-980,26

-6 259,97

V. Zy sk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

0,00

307,50

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00
0,00

307,50
0,00

8 035,70

9 323,46

Pasywa razem
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Poz

Wyszczególnienie
2

1
A
B

Kwota za rok 2020

Kwota za rok 2019

3

4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
2 444,94
-2 444,94
16 541,10
16 541,10
16 541,10
15 076,42
15 076,42

0,00
0,00
517,85
-517,85
31 254,00
31 254,00
31 254,00
36 996,12
36 996,12

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

C
D
E
F
G

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
Pozostałe przychody operacyjne
I
Inne przychody operacyjne
1. przychody działalności statutowej (darowizny , składki)
H
Pozostałe koszty operacyjne
I
Inne koszty operacy jne
1. koszty działalności statutowej - nieodpłatnej

15 076,42

36 996,12

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

-980,26
0,00

-6 259,97
0,00

0,00

0,00
-6 259,97
0,00
-6 259,97
0,00

P

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
Zysk (strata) brutto (L±M)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)

-980,26
0,00
-980,26
0,00
0,00

0,00

R

Zysk (strata) netto (N-O-P)

-980,26

-6 259,97

I
J
K
L
M
N
O

Leszek T omaszewski

Medard Krzyżyński

Katarzyna Kurkowska

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.

Zatrudnienie

W ciągu roku obrotowego Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.

2.

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji Stowarzyszenia

Nie występują żadne informacje nie wymienione w Sprawozdaniu Finansowym, które w istotny sposób wpływają
na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

3.

Inwestycje krótkoterminowe

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2020 posiadało środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie
8 035,70 złotych.

4.

Wynik finansowy netto

Zarząd Stowarzyszenia proponuje aby stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 980,26 złotych pokryć z
zysków lat przyszłych.

5.

Struktura przychodów

Na przychody Stowarzyszenia w roku obrotowym w kwocie 16 541,10 złotych składają się:
- składki członków Stowarzyszenia określone Statutem
1 850,00 złotych,
- darowizny członków Stowarzyszenia
1 420,00 złotych,
- inne darowizny
8 600,00 złotych,
- wpłata z tytuły 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1.971,10 złotych,
- inne przychody
2 700,00 złotych.

6.

Struktura kosztów

Na koszty poniesione przez Stowarzyszenie w roku obrotowym w kwocie 17 521,36 złotych składają się:
- koszty ogólnego zarządu
2.444,94 złotych,
w tym usługi obce
218,10 złotych,
amortyzacja środków trwałych
2.226,84 złotych,
- koszty działalności statutowej
15 076,42 złotych.

7.

Struktura środków pieniężnych

Na środki pieniężne Stowarzyszenia na dzień 31.12.2020 składają się:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych
8 035,70 złotych.

8.

Wynagrodzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenie nie wypłaciło w roku obrotowym wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających i nadzorujących.
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9.

Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących

Stowarzyszenie nie zawarło transakcji z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorujących.

10.

Wydatkowanie pieniędzy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie w roku obrotowym otrzymało 1.971,10 złotych pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego Stowarzyszenie nie wydatkowało tej kwoty.

11.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsce istotne zdarzenia
wpływające na sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia.
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12.

Informacja o działalności Stowarzyszenia w 2020 roku

Działania, na których Stowarzyszenie skupiło się w 2020 roku polegały, podobnie jak w ubiegłych latach, na
wzmocnieniu postaw związanych z ochroną rodziny, życia i godności człowieka poprzez aktywizację i rozwój
duchowego, kulturowego i moralnego środowiska życia oraz dodatkowo na podkreśleniu budowaniu właściwych
relacji w rodzinie i małżeństwie. Ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią działalność
Stowarzyszenia została ograniczona do tych inicjatyw, które można było przeprowadzić w sposób bezpieczny dla
wszystkich interesariuszy, z pominięciem organizacji spotkań, festynu, koncertu, które w były organizowane w
latach poprzednich i gromadziły wielu uczestników.
Najważniejsze działania przeprowadzone w roku 2020 to:
a) Przeprowadzenie konkursu plastycznego pn. „Jak spędziłem wakacje z rodziną” oraz „Wspólnie brońmy
rodziny” dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci i młodzieży z dziecięcych i młodzieżowych grup
działających przy parafiach i instytucjach pożytku publicznego w Starogardzie Gdańskim w ramach
projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2020”, działanie współfinansowane z dotacji Fundacji PZU oraz
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.
Termin: 14.09-30.10.2020
b) Przeprowadzenie konkursu fotograficznego pn. „Rodzina Bogiem silna” dla uczniów szkół
podstawowych oraz dzieci i młodzieży z dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach i
instytucjach pożytku publicznego w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „Starogardzkie Dni
Rodziny 2020”, działanie współfinansowane z dotacji Fundacji PZU oraz Starostwa Powiatowego w
Starogardzie Gdańskim.
Termin: 14.09-30.10.2020
c) Organizacja 2-dniowych warsztatów online z wykorzystaniem komunikatora internetowego pn. „Jak
budować mosty zamiast murów? Komunikacja w wymagającym świecie relacji małżeńskich i
rodzinnych” w ramach projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2020”, działanie współfinansowane z dotacji
Fundacji PZU oraz Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.
Termin: 29-30.10.2020
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