SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ W 2006 R.
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. NAZWA: Klub Inteligencji Katolickiej
SIEDZIBA I ADRES: 43 – 600 Jaworzno, Plac św. Jana 17

2.

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 lub materialnej.
Ośrodek został wyodrębniony organizacyjnie ze względu na rodzaj prowadzonej
działalności. Ośrodek nie sporządza samodzielnie sprawozdań finansowych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD (zgodnie z wpisem w KRS):
a) odpłatna działalność statutowa :
- 80, 42, Z pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
(działalność oświatowa – kursy języków obcych),
- 91, 33, Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
(działalność turystyczna, organizacja wystaw, koncertów i innych imprez kulturalnych).

b) nieodpłatna działalność statutowa:
- 91, 31, Z działalność organizacji religijnych
(organizacja rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i nabożeństw służących formacji
religijnej członków,

- organizacja zebrań i spotkań poświęconych nauczaniu kościoła i problemom życia
społecznego,
- działalność ekumeniczna,
- poradnictwo duchowe,
- współpraca z organizacjami religijnymi w kraju i zagranicą,
- działalność wydawnicza).

- 85, 32, D pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
(- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo, zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz innymi
formami uzależnień,
- poradnictwo prawne, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń
socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
- działalność charytatywna).

4. Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy KRS
Data wpisu w KRS: 25.11.2002 r.
Numer KRS: 0000140728
Regon: 270182380

5. Dane członków Zarządu:
Prezes – Tadeusz Mercik
Wiceprezes – Czesław Brandys
Wiceprezes – Elżbieta Motyka
Skarbnik – Kazimiera Sokół
Sekretarz – Czesław Smalcerz
Członek – Roman Agdan
Członek – Krzysztof Kijowski
Członek – Maria Pieczara
Członek – Dawid Domagalski

6. Cele statutowe stowarzyszenia:

1) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół
i kształt współczesnego chrześcijaństwa,
2) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk
katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz integracji europejskiej,
4) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej
i politycznej,
5) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności
i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską,
6) działalnie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
7) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania
wspólnotowe oraz wolontariatu,
8) kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy
społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

7. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

8. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 r.

9. W skład stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane żadne
okoliczności,

które

wskazywałyby

kontynuowania działania.

na

istnienie

poważnych

zagrożeń

dla

11. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej
wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe
tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje
się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą
liniową stosuje się do zespołów komputerowych i projektora.
Kapitały (fundusze) własne wycenia się w wartości nominalnej.
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