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WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego Klubu Inteligencji Katolickiej
za 2012 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: 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

5.

Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym
istotnie zakresie.

6.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Stowarzyszenie stosuje zasady (politykę) rachunkowości określone w ustawie z 29
września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
W przypadkach, w których ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
Stowarzyszenie przyjęło do stosowania następujące zasady:

6.1.

Ewidencja i wycena aktywów i pasywów
a) Ewidencja kosztów działalności podstawowej
Koszty działalności ewidencjonowanie są w układzie kalkulacyjnym.
b) Ewidencja oraz wycena i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych
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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,
- dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto 2 – letnie okresy
amortyzowania.
c) Należności
Należności wyceniane są według kwot wymagalnych na dzień bilansowy.
d) Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do
upływu okresu, którego dotyczą.
e) Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
6.2.

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

6.3.

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, 22.03.2013r.
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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