
 
 

 
 

 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 

Towarzystwa Biblijnego w Polsce 

Ul. Marszałkowska 15 A 

00-626 Warszawa 

za rok 2020 
 

I. WPROWADZENIE  DO  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO 

1. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce w roku obrotowym było: 

 

1)  sprzedaż wydawnictw biblijnych we własnej księgarni oraz na 
platformie internetowej Allegro 

2)  darmowe rozpowszechnianie Pisma Świętego i innych wydawnictw 

3)  W roku 2020 w związku ze światową pandemią Covid-19 
Towarzystwo Biblijne zawiesiło działanośc edukacyjną dla dzieci i 
młodzieży realizowaną w formie wystaw o  Biblii i Towarzystwie 
Biblijnym oraz lekcji w szkołach i spotkań w parafiach i zborach na 
terenie kraju.  

Jednostka zarejestrowana jest w Rejestrze Kościołów Dział B 
prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod nr 2. 

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 
rozpoczynający się  01.01.2020 i kończący 31.12.2020. 

 
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości 

dalszej kontynuacji działalności przez okres 12 miesięcy od dnia 
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31.12.2020 i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności      

 

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg ra-
chunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją 
przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do 
stosowania postanowieniami zarządzenia nr .1./06 Dyrektora Generalnego 
z dnia 01.03.2006r wprowadzającej z dniem 01.01.2006 roku: 
4) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 
5) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego, 
6) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 
7) system ochrony danych i ich zbiorów, 
8) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem 

zysków i strat, 
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz 
rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. 
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stoso-
wania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem 
specyfiki i warunków działania Jednostki oraz wprowadzono je do stoso-
wania na okres wieloletni. 

6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa 
(pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono nastę-
pującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (po-
lityki) rachunkowości: 

1) wartości niematerialne i prawne w: cenie nabycia pomniejszone o 
odpisy amortyzacyjne 

2) środki trwałe w: cenie nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe 
3) środki trwałe w budowie w: wartości nominalnej 
4) inwestycje długoterminowe w: nie występują 
• zapasy materiałów w: nie występują 
• zapasy towarów w: cenie nabycia 
• zapasy produktów w: nie występują 
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• produkcję nie zakończoną w: nie występuje 
• należności w: w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 

ostrożności 
• inwestycje krótkoterminowe w: wartości nominalnej 
• fundusze własne w: wartości nominalnej 
• zobowiązania w: kwocie wymagającej zapłaty. 

 
W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Biblijne  pozyskiwało fundusze 
na działalność statutową poprzez prowadzone akcje fundraisingowe. 
Ogółem przekazane dotacje  w 2020 roku wyniosły 32 637   złotych,  
W tym  w kwocie 19 500  złotych  otrzymane od  Kościołów wchodzących w 
skład Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego przeznaczone na składkę 
członkowską oraz od parafii na dofinansowanie projektów  2 884 złote. 
Darowizny osób prywatnych wyniosły 10 253 złote.  
Na finansowanie projektów Towarzystwo Biblijne nie otrzymało dotacji od  
Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. 
 
Przychody ze sprzedaży wydawnictw biblijnych własnych i obcych zmalały 
w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 580 219,79 złotych.  
Rok 2020 był bardzo trudny ze względu na szalejącą pandemię Covid-19. 
W marcu, kwietniu i maju księgarnia była czynna dla klientów 
indywidualnych w ograniczonym zakresie. Towarzystwo Biblijne rozpoczęło 
sprzedaż wydawnictw własnych na platformie Allegro. Poszerzyło to nieco 
krąg odbiorców. Sprzedaż internetowa jest kontynuowana. W roku 2020 
Towarzystwo Biblijne skorzystało z pomocy państwa – umorzenie składek 
ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj w kwocie 27 052,47 złotych. 
 

31.03.2021 
 (miejsce i data sporządzenia) 

 
 

Zarząd  Jednostki: 
 

............................................ 

..........................................  ............................................ 
(imię, nazwisko i podpis osoby 

odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg 
rachunkowych)  ............................................ 

 
 



ROK: 2020Towarzystwo Biblijne w Polsce
00-626 Warszawa ul. Marsza kowska 15A
NIP: 526-021-43-38 Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzgl dnieniem bufora

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2020-12-31

Na koniec ub. roku
2019-12-31

- A Aktywa trwa e 23.440,08 47.120,08
- I Warto ci niematerialne i prawne 23.440,08 47.120,08

1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Warto  firmy 0,00 0,00
3 Inne warto ci niematerialne i prawne 23.440,08 47.120,08
4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- II Rzeczowe aktywa trwa e 0,00 0,00
- 1 rodki trwa e 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00
c) urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
d) rodki transportu 0,00 0,00
e) inne rodki trwa e 0,00 0,00

2 rodki trwa e w budowie 0,00 0,00
- III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00
2 Od pozosta ych jednostek 0,00 0,00

- IV Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00
1 Nieruchomo ci 0,00 0,00
2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- 3 ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
- a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00

-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00
- V ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

- B Aktywa obrotowe 1.456.605,73 2.017.402,09
- I Zapasy 489.162,83 387.627,04

1 Materia y 0,00 0,00
2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 0,00 0,00
4 Towary 489.162,83 387.627,04
5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

- II Nale no ci krótkoterminowe 161.686,41 546.204,23
- 1 Nale no ci od jednostek powi zanych 0,00 0,00

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
- 2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 161.686,41 546.204,23

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 127.808,90 212.145,47
-(1) do 12 miesi cy 127.808,90 212.145,47
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze  spo ecznych i zdrowotnyc 27.810,06 3.398,67
- c) inne 6.067,45 330.660,09

- 0,00 0,00
d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00

- III Inwestycje krótkoterminowe 802.860,36 1.083.570,82
- 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 802.860,36 1.083.570,82

- a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 802.860,36 1.083.570,82
-(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 802.600,39 1.082.803,00
-(2) inne rodki pieni ne 259,97 767,82

Druk: 2021-01-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo  2020.5.a Strona 1 pierwsza



ROK: 2020Towarzystwo Biblijne w Polsce
00-626 Warszawa ul. Marsza kowska 15A
NIP: 526-021-43-38 Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzgl dnieniem bufora

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2020-12-31

Na koniec ub. roku
2019-12-31

-(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 2.896,13 0,00

Suma 1.480.045,81 2.064.522,17

Druk: 2021-01-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo  2020.5.a Strona 2



ROK: 2020Towarzystwo Biblijne w Polsce
00-626 Warszawa ul. Marsza kowska 15A
NIP: 526-021-43-38 Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzgl dnieniem bufora

          PASYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2020-12-31

Na koniec ub. roku
2019-12-31

- A Kapita  (fundusz) w asny 1.115.702,66 1.463.830,87
I Kapita  (fundusz) podstawowy 1.463.831,56 1.699.143,56
II Nale ne wp aty na kapita  podstawowy (wielko  ujemna) 0,00 0,00
III Udzia y (akcje) w asne (wielko  ujemna) 0,00 0,00
IV Kapita  (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
V Kapita  (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00
VIII Zysk (strata) netto -348.128,90 -235.312,69
IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna) 0,00 0,00

- B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 364.343,15 600.691,30
- I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
- 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

-(1) ugoterminowa 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowa 0,00 0,00

- 3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00
-(1) ugoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

- II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00
1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

- 2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i po yczki 0,00 0,00
b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00

- III Zobowi zania krótkoterminowe 364.343,15 600.691,30
- 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00
-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
- 2 Wobec pozosta ych jednostek 364.343,15 600.691,30

a) kredyty i po yczki 0,00 0,00
b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00

- d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 65.138,72 577.363,17
-(1) do 12 miesi cy 65.138,72 577.363,17
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych wiadcze 10.315,87 23.242,93
h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00
i) inne 288.888,56 85,20

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
- IV Rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

1 Ujemna warto  firmy 0,00 0,00
- 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

-(1) ugoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

Suma 1.480.045,81 2.064.522,17

Druk: 2021-01-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo  2020.5.a Strona 3 ostatnia



ROK: 2020Towarzystwo Biblijne w Polsce
00-626 Warszawa ul. Marsza kowska 15A
NIP: 526-021-43-38 Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzgl dnieniem bufora

          Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2020-12-31

Rok ubieg y

- A Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym: 580.219,79 696.736,37
* - od jednostek powi zanych 0,00 0,00

I Przychody netto ze sprzeda y produktów 0,00 0,00
II Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto  dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00
III Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 580.219,79 696.736,37

- B Koszty dzia alno ci operacyjnej 951.177,52 987.019,16
I Amortyzacja 23.680,00 23.919,93
II Zu ycie materia ów i energii 38.784,35 38.677,07
III Us ugi obce 213.173,90 170.080,18

- IV Podatki i op aty, w tym: 11.268,87 1.765,71
* -(1) podatek akcyzowy 0,00 0,00

V Wynagrodzenia 337.925,63 359.399,11
VI Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 70.313,72 64.348,26
VII Pozosta e koszty rodzajowe 12.122,64 25.406,77
VIII Warto  sprzedanych towarów i materia ów 243.908,41 303.422,13

C Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) -370.957,73 -290.282,79
- D Pozosta e przychody operacyjne 61.831,93 76.723,26

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00
II Dotacje 32.637,00 63.345,00
III Inne przychody operacyjne 29.194,93 13.378,26

- E Pozosta e koszty operacyjne 43.156,55 27.719,45
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00
II Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III Inne koszty operacyjne 43.156,55 27.719,45

F Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E) -352.282,35 -241.278,98
- G Przychody finansowe 4.942,96 6.933,46

- I Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: 0,00 0,00
* -(1) od jednostek powi zanych 0,00 0,00

- II Odsetki, w tym: 4.942,96 0,00
* -(1) od jednostek powi zanych 0,00 0,00

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
V Inne 0,00 6.933,46

- H Koszty finansowe 788,82 967,17
- I Odsetki, w tym: 0,00 0,00

* -(1) dla jednostek powi zanych 0,00 0,00
II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
IV Inne 788,82 967,17

I Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H) -348.128,21 -235.312,69
- J Wynik zdarze  nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K Zysk (strata) brutto (I±J) -348.128,21 -235.312,69
L Podatek dochodowy 0,00 0,00
M Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) 0,00 0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M) -348.128,21 -235.312,69

Druk: 2021-01-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo  2020.5.a Strona 1 ostatnia
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