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INFORMACJA DODATKOWA

l. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finan owe Katolickiego Stowarzy zenia Charytatywno-Mi yjnego im.
Sary Gabrieli Ściepuro z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36 zostało
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29-09-1994 roku o rachunkowości oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15-11-200 l roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej części
Rozporządzeniem) .

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
działalność organizacji religijnych

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający
się 01-01-2013 i kończący się 31-12-2013.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej
okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie
zakresie. ie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Stowarzyszenie w roku obrachunkowym 2013 nie prowadziło działalności
gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w
Rozporządzenia w formie uproszczonej.

3. Porównywalność danych
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4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów
i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29-09-1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15-11-200 l
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spólkami handlowymi, nieprQwadzącymi działalności gospodarczej (Dz.u. r 137 z
2001 roku, poz, 1539).

I. objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz
przyczyn ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady:

Środki trwałe

Wartości niematerialne i rawne
Należności i zobowiązania

Środki pieniężne

Fundusz statutowy

według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości
Nie występują
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane
s wedłu wartości podl a' ce' zapłacie.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach
banko ch cenia si wedłu wartości nominalne'
Jego wartość w bilansie wykazywana jest jako wielkość
funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o

nik finanso .

II. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji
krótkoterminowych:



Srodki pieniężne w kasie 0,00
Srodki pieniężne w banku 4602,38
Razem 4602,38

W roku 2013 nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

III. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze
wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:

Składki brutto określone statutem 1 425,00
Granty i dotacje 0,00
Darowizny 33 145,64
Przychody finansowe 0,00
Pozostałe przychody operacyjne 8221,98
Razem 42792,62

IV. informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i
niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów
administracyjnych

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:

Koszty realizacji zadań statutowych 25074,69
Koszty finansowe 164,56
Koszty administracyjne 4729,01
Razem 29968,26

V. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu
statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Je t to fundusz podstawowy jednostki,
tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na
finansowanie działalności statutowej.



W roku 2013 fundusz statutowy wynosił 0,00 zł. W związku z osiągniętym zyskiem
w wys. 4602,38 zł zostanie on powiększony o tę kwotę w 2014 roku.

VI. dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych
zobowiązań związanych z działalnością statutową

nie wystąpiły

VII. informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz
składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Stowarzyszenie uzyskało w roku 2013 przychody w wysokości 34570,64 zł.
Poniosło koszty statutowe w roku 2013 w wysokości 25074,69 zł.

Stowarzyszenie zakończyło rok wykazując zysk w wysokości 4602,38 zł.

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2013, wykazujący po stronie aktywów i pasywów
kwotę 4602,38 zł, zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie
4602,38 zł. Zysk przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu statutowego roku
następnego.

Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na
podstawie Art. 17 U.l. P 4. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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