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WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego Klubu Inteligencji Katolickiej
za 2013 rok

1.

Dane informacyjne o jednostce

1.1.

Nazwa i adres siedziby
Klub Inteligencji Katolickiej
43-600 Jaworzno
ul. Plac św. Jana 17

1.2.

Informacje o posiadanych jednostkach
Stowarzyszenie posiada jednostkę organizacyjną – Ośrodek dla Rodziny „Pod
Kolegiatą” prowadzący świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin
niewydolnych wychowawczo, zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią,
sektami oraz innymi formami uzależnień, a także poradnictwo prawne, psychologiczne
i duchowe oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Ośrodek nie sporządza samodzielnie sprawozdań finansowych

1.3.

Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest :
•

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIE SKLASYFIKOWANA - 91.33.Z,

•

POZASZKOLNA FORMA KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA –
80.42.Z,

•

DZAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH – 91.31.Z,

•

POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA –
85.32.D.

1.4.

Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 25.11.2002 r. do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000140728.

1.5.

Dane Członków Zarządu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czesław
Tadeusz
Dawid
Kazimiera
Czesław
Krystyna
Elżbieta
Jadwiga
Maciej

Brandys
Mercik
Domagalski
Sokół
Smalcerz
Szyszka
Motyka
Łabuzek
Jastrzębski

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
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1.6.

Cele działalności stowarzyszenia :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2.

pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za
Kościół i kształt współczesnego chrześcijaństwa,
upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin nauki służącej wszechstronnemu
rozwojowi człowieka,
tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i
politycznej,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz
integracji europejskiej,
tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych
środowisk katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
działanie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania
wspólnotowe oraz wolontariat,
kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wrażliwego na
problemy społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Czas trwania działalności jednostki
Czas trwania działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

3.

Okres objęty sprawozdaniem
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok sprawozdawczy Stowarzyszenia od
01.01 – 31.12.2013 r.

4.

Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie występują okoliczności, które wskazywały by na istnienie poważnych zagrożeń
dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

5.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1.

Stowarzyszenie stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami
handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
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Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie
osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.
Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wynik finansowy zalicza się
do przychodów lub kosztów w roku następnym albo - jeśli jest to wielkość dodatnia można ją zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.
5.2.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono
następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
• Środki trwałe wyceniane są wg. ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub
wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny) pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do
3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w 100 % w dacie przekazania ich do
używania. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości początkowej
wyższej niż 3.500,00 amortyzowane są metodą liniową, przy czym dla
środków trwałych stosowane są stawki z załącznika do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych,
• należności wyceniane są według kwot wymagalnych na dzień bilansowy,
• zobowiązania wyceniane są według kwot wymagalnych na dzień bilansowy,
• środki pieniężne - według wartości nominalnych,
• fundusze własne - według wartości nominalnej, po uprzednim ich
zinwentaryzowaniu.

5.3.

Aktywa obrotowe stanowią w całości środki pieniężne w kasie oraz na rachunku
bankowym.

5.4.

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne z tytułu
składek członkowskich, darowizn oraz środki publiczne otrzymane na realizację
zadań publicznych. Przychód stanowiony jest również przez nadwyżkę przychodów
nad kosztami działalności za poprzedni rok obrotowy.

5.5.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej obejmują otrzymane środki pieniężne z
tytułu wpłat uczestników realizowanego programu.

5.6.

Koszty działalności Klubu to koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych i
odpłatnych. Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych prowadzone w podziale na poszczególne
zadania czyli związane z wykonywaniem projektów przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne, które prowadzone są według rodzajów.

5.7.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i
jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich
zawarte były porównywalne.
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5.8.

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

5.9.

Klub Inteligencji Katolickiej nie prowadzi działalności gospodarczej i na mocy ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 4 jest zwolniony z podatku
dochodowego od osób prawnych.

Jaworzno dnia, 27.03.2014 r.

Z a r z ą d:
Osoba sporządzająca

………………………………..
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

Czesław Brandys
………………………………………………..
Biuro Rachunkowe INCOME
Danuta Ples

………………………………….
Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

Czesław Smalcerz
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