
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI- WSPÓLNOTA ŚW. TYMOTEUSZA
66-620 GUBIN
KRESOWA 258 
0000059009

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności organizacji jest nie ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 
finansowe.

5) 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 gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności.
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano połączeń jednostek.
7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Sporządzono dnia :

Metody i stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawbych.  
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł 
obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 
Wartości niematerialne i prawne obejmujące licencje, oprogramowanie i zakończone prace rozwojowe powyżej 
3.500 zł są amortyzowane w okresie od 2 do 5 lat. 
Ustala się podstawowe wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych na poziomie 
stawek zamieszczonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki, okres i 
metody amortyzacji określa się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji.

Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych 
Według cen zakupu.  
 
Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku 
Wycena realizowana jest według cen zakupu. Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zapasów. 

Należności i zapasy 
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie.
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, 
przede wszystkim na te należności których ściągalność jest wątpliwa. W przypadku ustania przyczyny, dla 
której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się odpisu odwrotnego przywracając tym 
samym ich pierwotną wartość, zaliczając je w części dotyczącej odsetek do kosztów finansowych, a w 
pozostałych przypadkach - do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki pieniężne 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły. W księgach rachunkowych ujęte są wszystkie osiągnięte i 
przypadające na rzecz jednostki przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, niezależnie od ich 
zapłaty. Jednostka posiada zakładowy plan kont odpowiadający wymogom rachunkowości i jest dostosowany 
do rodzaju działalności. Ewidencja syntetyczna i analityczna operacji finansowo-księgowych prowadzona jest z 
wykorzystaniem oprogramowania. Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład 
zintegrowanego sytemu do zarządzania Comarch ERP Optima, służącego do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przy pomocy komputera, spełniają wymagania Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. 
Certyfikat poświadczający zgodność Systemu Comarch ERP Optima z Ustawą o Rachunkowości oraz opis 
systemu przetwarzania danych stanowi element dokumentacji programu.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
sporządzony na dzień: 2017-12-31

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE 
NOWEJ EWANGELIZACJI- WSPÓLNOTA ŚW. 
TYMOTEUSZA
66-620 GUBIN
KRESOWA 258 
0000059009

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 2 793 638,05 2 483 326,90

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 2 791 138,05 2 480 826,90

1 Środki trwałe 2 791 138,05 2 480 826,90

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 262 007,30 262 007,30

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 480 343,27 2 182 375,04

c) urządzenia techniczne i maszyny 21 554,20 18 548,40

d) środki transportu 27 233,28 17 896,16

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0,00 0,00

3 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 2 500,00 2 500,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 500,00 2 500,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 2 500,00 2 500,00

- udziały lub akcje 2 500,00 2 500,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 17 001,01 56 761,29

I Zapasy 0,00 1 628,71

1 Materiały 0,00 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 0,00

4 Towary 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 1 628,71

II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3 Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0,00 0,00

c) inne 0,00 0,00

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 17 001,01 55 132,58

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 001,01 55 132,58

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 001,01 55 132,58

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17 001,01 55 132,58
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- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

AKTYWA razem 2 810 639,06 2 540 088,19

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 2 710 639,06 2 221 541,31

I Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0,00 0,00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

187 451,06 153 597,62

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 523 188,00 2 523 188,00

VII Zysk (strata) netto 0,00 -455 244,31

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 000,00 318 546,88

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e) inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 100 000,00 318 546,88

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00
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Sporządzono dnia: 

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 100 000,00 318 546,88

a) kredyty i pożyczki 100 000,00 215 000,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 103 546,88

- do 12 miesięcy 0,00 103 546,88

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

0,00 0,00

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

i) inne 0,00 0,00

4 Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 0,00 0,00

PASYWA razem 2 810 639,06 2 540 088,19
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek 
powiązanych

0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)

0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 0,00 0,00

I. Amortyzacja 0,00 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00

III. Usługi obce 0,00 0,00

IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 0,00 0,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne 809 129,55 522 889,12

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 809 129,55 522 889,12

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 232 169,30 488 426,94

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3. Inne przychody operacyjne 576 960,25 34 462,18

E. Pozostałe koszty operacyjne 601 742,35 978 133,43

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 601 742,35 978 133,43

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 570 696,94 856 721,47

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3. Inne koszty operacyjne 31 045,41 121 411,96

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 207 387,20 -455 244,31

G. Przychody finansowe 0,00 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2017-12-31
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 

Mirosław Omelaniuk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Przewodniczący Artur Godnarski 
Wiceprzewodniczący, Robert Kościuszko
Członek dodatkowy, Krzysztof Rawicki 
Skarbnik Piotr Sowa (rezygnacja listopad 2017 r.) 
Sekretarz Mateusz Warda 
Administrator Jakub Stanecki

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

V Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 207 387,20 -455 244,31

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I - J - K) 207 387,20 -455 244,31
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Grunty       Budynki i  budowle Urządz.tech i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem (zł)
             
 Wartość brutto na początek okresu 262 007,30 3 127 276,34           76 617,01                      56 685,61        19 
390,80                  3 541 977,06
        Zwiększenia           
        Przeniesienia           
        Zmniejszenia            
Wartość brutto na koniec okresu         262 007,30 3 127 276,34           76 617,01                      56 685,61        
19 390,80                  3 541 977,06
      
Skumulowana amortyzacja                                       646 933,07           55 062,81                      29 452,33        19
 390,80                      750 839,01
        Amoryzacja za okres sprawozdawczy           297 968,23             3 005,80                        9 337,12                
 0,00                      310 311,15
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu                 944 901,30           58 068,61                      38 789,45       
 19 390,80                   1 061 150,16
            
Wartość netto na początek okresu         262 007,30 2 480 343,27           21 554,20                      27 233,28         
        0,00                    2 791 138,05
Wartość netto na koniec okresu         262 007,30 2 182 375,04           18 548,40                      17 896,16             
    0,00                    2 480 826,90

Inwestycje długoterminowe obejmują wartość wniesionych wkładów finansowych w kwocie 2.500 zł jako 
fundusz założycielski fundacji COGITO ERGO CREDO, numer KRS 0000465321, data rejestracji 7 czerwca 
2013 r.

Zaliczki na dostawy wynoszą 1 628,71 zł
II

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 55132,58 zł. 

Fundusze pozostałe dotyczące rozliczenia otrzymanych darowizn środków trwałych wynoszą 153 597,62 zł i 
obejmują wartość nieodpłatnie otrzymanych darowizn w formie środków trwałych, darowizna budynku i 
nieruchomości gruntowej pomniejszone o odpis z tyt. amortyzacji.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień bilansowy wynoszą:
• kwota 200.000,00 zł, pożyczkodawca I.
• kwota 15.000 zł, pożyczkodawca PH.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem. 
Przychody z działalności statutowej w okresie sprawozdawczym obejmują wpłaty:
• w wysokości 6 422,76 zł, uzyskane jako składki członkowskie, 
• w wysokości 10 844,50 zł, uzyskane jako wpłaty darowizny 1%,
• w wysokości 471 768,42 zł, uzyskane jako wpłaty darowizny pozostałe, 
• w wysokości 33 853,44 zł, naliczone poprzez rozwiązanie odpisu na środki trwałe. 
Wpłaty darowizn w całości zostały przeznaczone na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.

III
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Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych.
Koszty statutowej działalności nieodpłatnej w wysokości 978.133,43 zł obejmują koszty w podziale według 
rodzaju:

amortyzacja  310 311,15 zł
zużycie materiałów  162 829,71 zł
zużycie energii  47 582,50 zł
inne usługi obce 303 462,89 zł
wynagrodzenia  0,00 zł
ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr. 0,00 zł
podatki i opłaty  11 656,30 zł
usługi bankowe  179,00zł
pozostałe koszty  20 699,92 zł
Razem koszty działalności statutowej 856 721,47zł
 
inne koszty – pozostałe  190,96 zł
inne koszty – wsparcie innych podmiotów  121 221,00 zł
Razem inne koszty  121 411,96 zł

IV

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W okresie sprawozdawczym nie było zmian dotyczących wykorzystania funduszu statutowego.

V

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową
Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VI

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.
Jednostka w następnych okresach sprawozdawczych nie przewiduje ograniczenia działalności statutowej lub jej 
zmiany.

VII

W okresie sprawozdawczym jednostka nie ponosiła kosztów zatrudnienia.
VIII

W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała wpłaty w wysokości 10 844,50 z tytułu 1% podatku na konto 
bankowe  97 1090 1548 0000 0000 5401 1830. Koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego 
zostały pokryte wpłatami z rachunków własnych. 
Środki zebrane przez jednostkę zostały w całości przeznaczone na realizacje statutowych zbieżnych z 
realizacją celów pożytku publicznego:
• finansowanie kosztów działalności Młodzieżowego Centrum Formacji,
• realizację inicjatyw ewangelizacyjnych,
• pomocy dla młodych osób potrzebujących pomocy.

IX
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