Białystok, dn. 10.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
organizacji pożytku publicznego
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „EZECHIASZ”
za rok 2008

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), rozporządzenia z dnia 8 maja 2001 r. Ministra
Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.
529), Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia „Ezechiasz” przedstawia, co następuje:

I.

DANE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU

1. Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zostało założone w roku
1994 na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr
79, poz. 855 ze zm.). Od roku 2005 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego
i funkcjonuje także w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
Adres Stowarzyszenia:
15-850 Białystok, ul. Sitarska 25
Data wpisu do KRS: 15 lutego 2002 r.
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 15 marca 2005 r.
Nr KRS: 0000088974
REGON: 050281750
NIP: 542 177 68 58
Członkowie Zarządu:
1)
mgr Tadeusz Oniśko – Prezes, Białystok, ul. Ułańska 17/1C,
2)
inż. Jacek Górski – Wiceprezes, Białystok, ul. Pileckiego 1 m. 31,
3)
Wojciech Łomanowski – Wiceprezes, Białystok, ul. Radzymińska 17 m. 13,
4)
lek. stom. Marcin Dojlida – Sekretarz, Białystok, ul. Jarzębinowa 12 m. 14
5)
mgr Marzanna Maria Oniśko – Skarbnik, Białystok, ul. Ułańska 17/1C.

2. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej osobowości w

duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby
ludzkiej i budowaniu więzi braterskich (§ 4 Statutu). Cele i zadania realizowane są m.in. przez
prowadzenie szkół i przedszkoli, organizowanie spotkań, wykładów i konferencji oraz obozów,
wczasów i wyjazdów, poradnictwo rodzinne i psychologiczne, pomoc społeczną (§ 6 Statutu).

3. Stowarzyszenie jest organizacją działającą non for profit. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Fundusz statutowy w całości jest przeznaczany na realizację celów i zadań statutowych
Stowarzyszenia, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
służących bezpośrednio realizacji tych celów.

II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA STOWARZYSZENIA

1.

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Białymstoku, zwaną dalej w treści sprawozdania „Szkołą”. Stowarzyszenie jest
właścicielem całości majątku ruchomego i nieruchomego wykorzystywanego do prowadzenia
Szkoły. Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez
Stowarzyszenie. Szkoła pobiera czesne i wpisowe od swoich uczniów oraz otrzymuje dotacje z
Urzędu Miasta Białystok. Wpisowe przeznacza na wyposażenie pomieszczeń szkolnych i zakup
pomocy naukowych. Natomiast wpływ środków pieniężnych z czesnego i dotacji są równoważne z
bieżącymi wydatkami Szkoły, tj. kosztami utrzymania budynku, organizacji Szkoły oraz wydatkami
pracowniczymi. Szkoła jest odrębnym od Stowarzyszenia podatnikiem i prowadzi odrębne księgi
rachunkowe w pełnym zakresie.

2.

Stowarzyszenie wykonuje szkolną działalność oświatową nieodpłatnie. Nie osiąga żadnego
przychodu z tytułu wykonywania funkcji organu prowadzącego Szkoły oraz nie pobiera żadnych
opłat, ani od Szkoły z tytułu korzystania przez nią z majątku nieruchomego Stowarzyszenia.

3.

W ramach działalności nieodpłatnej edukacyjnej Stowarzyszenie prowadziło tzw. kursy Alfa dla
młodzieży i dorosłych, mające na celu pomoc w kształtowaniu dojrzałych postaw i osobowości. W
roku 2008 odbyły się 3 edycje kursu, w których uczestniczyło łącznie ok. 100 osób. Część
absolwentów kursu (młodzież, osoby dorosłe) pomagała przy organizacji kolejnych edycji w
charakterze wolontariuszy. Ankiety wypełniane przez uczestników na zakończenie kursu pozwalają
stwierdzić, iż kurs cieszy się znakomitą recepcją i ma pozytywny wpływ na uporządkowanie ich
życia.

4.

Kolejną formą bezpłatnej działalności statutowej, na rzecz osób znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych, było udzielanie porad o charakterze psychologiczno-duchowym. Porady były
udzielane bezpłatnie przez Panią psycholog – wolontariusza Stowarzyszenia. W roku 2008 zostało
przeprowadzonych ok. 70 godzin porad.

5.

Stowarzyszenie swoją działalność kieruje także do małżeństw i rodzin. W okresie od lutego do maja
był prowadzony Kurs Małżeński, w którym uczestniczyło prawie 20 par. Główne tematy to: sposoby
komunikacji w małżeństwie, rozwiązywanie problematycznych sytuacji i wzajemne lepsze
rozumienie siebie.

6.

W sierpniu 2008 r. Stowarzyszenie zorganizowało 3 turnusy szkoleniowe w Smolanach k/Suwałk
dla członków, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych formacją oferowaną przez
Stowarzyszenie. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 120 osób. Stowarzyszenie pokryło koszty
organizacyjne, natomiast pobyt w ośrodku częściowo został pokryty poprzez wpłaty uczestników. Z
turnusów szkoleniowych Stowarzyszenie zanotowało wynik ujemny w kwocie 365,00 zł.

7.

W grudniu 2008 Stowarzyszenie zorganizowało Regionalną Konferencję Alfa, której celem było
propagowanie kursów Alfa w regionie Polski północno-wschodniej. Liczyła ona ok. 40 uczestników i
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ok. 10 gości. W przygotowaniu Konferencji uczestniczyło około 30 wolontariuszy. Z tytułu realizacji
Konferencji Stowarzyszenie zanotowało wynik ujemny w kwocie 593,86 zł.
8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jak i wolontariuszy.
Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia biorą udział w wykonywaniu zadań nieodpłatnie.

III.

UCHWAŁY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

W roku 2008 Zarząd Stowarzyszenia podjął 17 uchwał w następujących sprawach:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

uchwała Nr 1/08 z dnia 15 stycznia 2008. w sprawie oświadczenia o osiąganiu i przeznaczaniu
dochodów oraz nie dokonywaniu wydatków na inne cele niż określone statutem
stowarzyszenia na rok 2008,
uchwała Nr 2/08 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia Kursu Małżeńskiego,
uchwała Nr 3/08 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zmiany warunków pracy i płacy
pracownika Stowarzyszenia,
uchwała Nr 4/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie przesunięcia środków pieniężnych,
uchwała Nr 5/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
za rok 2007,
uchwała Nr 6/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za
rok 2007,
uchwała Nr 7/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia
hipoteki,
uchwała Nr 8/08 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy kompleksowi budowlanemu,
uchwała Nr 9/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego oraz przeznaczenia zysku
za rok 2007,
uchwała Nr 10/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji formacyjnych turnusów
szkoleniowych w Smolanach,
uchwała Nr 11/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie powołania koordynatora budowy,
uchwała Nr 12/08 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmian w statucie Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego,
uchwała Nr 13/08 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie organizacji kursu Alfa dla dzieci,
uchwała Nr 14/08 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany banku prowadzącego
rachunek bankowy Stowarzyszenia,
uchwała Nr 15/08 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie utworzenia strony www,
uchwała Nr 16/08 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie organizacji Regionalnej
Konferencji Alfa,
uchwała Nr 17/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przesunięcia środków pieniężnych.

Uchwały Zarządu zostały wykonane.
IV.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W UJĘCIU FINANSOWYM
A. Przychody Stowarzyszenia

1.

Stowarzyszenie środki pieniężne do realizacji działalności statutowej pozyskiwało głównie z wpływu
darowizn od osób fizycznych, które wyniosły 101.419,17 zł, w tym z wpływu 1% podatku w
wysokości 7.918,70 zł. Kolejnym źródłem przychodu były składki członkowskie za rok 2008,
stanowiące sumę 960,- zł.

2.

Stowarzyszenia osiągnęło przychód w ramach odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
wynikający ze zwrotu poniesionych kosztów przez uczestników turnusu szkoleniowego i konferencji
na sumę 29.355,75 zł. Faktycznie poniesione wydatki związane z działalnością odpłatną wynoszą
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30.314,61 zł, nie wliczając tu wartości bezpłatnych świadczeń w naturze realizowanych przez
Stowarzyszenie i pracy wolontariuszy. Wynik na działalności odpłatnej wynosi minus – 958,86 zł.
3.

Przychód finansowy wynikający z niewydatkowanych środków pieniężnych, ulokowanych na koncie
bankowym, stanowi kwota otrzymanych odsetek o łącznej wysokości 3.280,07 zł. Nie wystąpiły
tytuły pozostałych przychodów operacyjnych.

4.

Łączny przychód Stowarzyszenia w roku 2008 wyniósł 131.734,92 zł.

5.

Stowarzyszenie nie korzystało w roku 2008 z żadnych z środków pochodzących ze źródeł
publicznych.
B. Koszty Stowarzyszenia

1.

Koszty realizacji zadań statutowych sensu largo w roku 2008 wyniosły 70.534,36 zł (33.523,50 zł
koszty statutowe, 37.010,86 zł koszty administracyjne, związane z działalnością statutową).

2.

Koszty realizacji zadań statutowych sensu stricto wyniosły 33.523,50 zł, na co składają się:
materiały na kwotę 3.984,25 zł (koszty organizacji kursów, konferencji i turnusu szkoleniowego);
usługi obce (wynajem ośrodków) w kwocie 29.539,25 zł.

3.

Koszty administracyjne związane z działalnością statutową w roku 2008 wyniosły 37.010,86 zł. Na
koszty składają się: odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wynoszące 9.383,65 zł oraz koszty
wydatkowane, wyszczególnione jak następuje:
1) zakup wyposażenia na kwotę 1.592,82 zł, na wartość tę składają się głównie elementy
nagłośnienia na sumę 1283,03 zł; drukarka i narzędzia administracyjne;
2) koszty materiałów biurowych – 458,10 zł, koszty materiałów gospodarczych – 65,00 zł,
części nagłośnienia o mniejszej wartości na sumę 559,00 zł, koszty zużycia gazu - 225,88 zł
na łączną kwotę 1.307,98 zł;
3) usługi obce związane z bieżącą działalnością o charakterze administracyjnym: usługi
telekomunikacyjne 1516,11 zł, naprawy 61 zł, prowizje bankowo-pocztowe 457,16 zł,
wykonanie strony internetowej 4.880,00 zł i pozostałe 96,33 zł. Łącznie 7.010,60 zł;

4) opłaty sądowe za odpisy aktualne z KRS - 60,00 zł;
5) koszty zatrudnienia pracownika, w tym opłacone składki ZUS i zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych - łącznie 17.433,10 zł;
6) pozostałe koszty rodzajowe to kwota 222,71 zł jako koszty reprezentacji.

4.

Koszty realizacji zadań statutowych należy powiększyć o wartość pracy wolontariuszy
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie korzystało w roku 2008 z pracy około 70 wolontariuszy, z których
każdy nieodpłatnie wykonywał zadania statutowe Stowarzyszenia w wymiarze średnio 2 godzin
miesięcznie (ok. 1700 godz. rocznie). Pomoc wolontariuszy polegała w szczególności na pracy z
młodzieżą. Gdyby Stowarzyszenie chciało zatrudnić w miejsce wolontariuszy pracowników, to
musiałoby wyłożyć dodatkowo ok. 20 tys. zł rocznie. Ponadto, Stowarzyszenie zajmowało się
szkoleniem wolontariuszy, osób chętnych do obsługi kursów i innych prac związanych z
administracją. Praca wolontariuszy, z wyłączeniem pracy Pani psycholog, nie miała charakteru
stałego.

5.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej i nie ponosiło wydatków na działalność
gospodarczą.
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V.

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU OTRZYMANYCH DAROWIZN

1.

Ogólna kwota otrzymanych, przez Stowarzyszenie w roku 2008, darowizn wyniosła 101.419,17 zł.
Kwota ta została przeznaczona głównie na zadania pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania.

2.

Darowizn od osób prawnych Stowarzyszenie nie otrzymało.

VI.

POZOSTAŁE DANE

1.

Liczba zatrudnionych w Stowarzyszeniu: jeden pracownik w wymiarze ½ etatu na stanowisku
administracyjno-księgowym.

2.

Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie wyniosła 17.433,10 zł. Na kwotę tę składa
się wynagrodzenie za pracę, obowiązkowe ubezpieczenia pracodawcy i świadczenie urlopowe.
Nagród i premii nie wypłacono.

3.

Wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia i innych organów - brak.

4.

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie było takich umów.

5.

Udzielone pożyczki pieniężne – brak.

6.

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień bilansowy – 268.559,62 zł PKO BP S.A.
Oddział 1 Białystok.

7.

Wartość nabytych obligacji, udziałów lub akcji – brak.

8.

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość wydatkowanych kwot na to nabycie:
Stowarzyszenie jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Białymstoku przy ul.
Sitarskiej 25, przeznaczonej na działalność kulturalno-oświatową, gdzie aktualnie mieści się
Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego. W roku 2008 Stowarzyszenie
zakupiło nadto działkę, przeznaczoną na rozwój istniejącej szkoły, na cele oświatowe i realizację
pozostałych zadań statutowych Stowarzyszenia.

9.

Wartość aktywów Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego 2008 według danych bilansowych
wynosi 1.459.882,91 zł. Na sumę bilansową składają się rzeczowe aktywa trwałe o wartości
1.191.232,52 zł, tj. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne oraz wartość aktywów obrotowych w wysokości 268.631,99 zł, którą stanowią
niewydatkowane środki pieniężne oraz kwota 18,40 zł jako krótkookresowe rozliczenie kosztów
zakupu usług.

10. Stan zobowiązań Stowarzyszenia na dzień 31.12.2008 r. wynosi 628.994,19 zł, z czego kwota
623.418.30 zł jest zobowiązaniem długoterminowym wobec Gminy Białystok z tytułu nabycia
nieruchomości; kwota 616,27 zł to bieżące zobowiązania publicznoprawne (US, ZUS), kwota
4.959,62 zł jest zobowiązaniem wobec dostawców.
11. Stowarzyszenie w roku 2008 nie prowadziło zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.
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12. Stowarzyszenie nie posiadało na dzień 31 grudnia 2008 r. zaległości podatkowych oraz zaległości
względem ZUS. Stowarzyszenie sporządza roczne rozliczenie podatkowe na formularzu CIT-8.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT.
13. W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w Stowarzyszeniu nie była
przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

......................................................................
mgr Tadeusz Oniśko – Prezes
......................................................................
inż. Jacek Górski – Wiceprezes
......................................................................
Wojciech Łomanowski – Wiceprezes
......................................................................
lek. stom. Marcin Dojlida – Sekretarz
......................................................................
mgr Marzanna Maria Oniśko – Skarbnik
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RACHUNEK WYNIKÓW
ZA OKRES 01.01.2008r. – 31.12.2008r.
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „EZECHIASZ”
Białystok, ul. Sitarska 25
Poz.
A

Wyszczególnienie
Przychody z działalności statutowej
I.
Składki brutto określone statutem
II.
Inne przychody określone statutem

Kwota w roku______
2007
2008
88.956,59 zł
131.734,92zł
960,00 zł
960,00 zł
87.996,59 zł
130.774,92zł

1. Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego

III.
B

Pozostałe przychody określone statutem

Koszty realizacji zadań statutowych

68.596,59 zł

101.419,17 zł

19.400,00 zł

29.355,75 zł

-

22.147,44 zł

1. Koszty realizacji zadań statutowych działaln.
nieodpłatnej pożytku publicznego
2.695,49 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych działaln.
odpłatnej pożytku publicznego
19.451,95 zł
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
-

C

Wynik finansowy na działaln. statutowej

33.523,50 zł
3.208,89 zł
30.314,61 zł
-

66.809,15 zł

98.211,42 zł

D

Koszty administracyjne
29.044,93 zł
I.
Zużycie materiałów i energii
1.853,39 zł
II.
Usługi obce
2.303,56zł
III.
Podatki i opłaty
30,00 zł
IV.
Wynagrodzenia
9.906,70 zł
V.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.2.363,46 zł
VI.
Amortyzacja
11.380,02 zł
VII. Pozostałe
1.207,80 zł

37.010,86 zł
2.900,80 zł
7.010,60 zł
60,00 zł
14.345,99 zł
3.087,11 zł
9.383,65 zł
222,71 zł

E

Przychody finansowe

1.972,30 zł

3.280,07 zł

F

Koszty finansowe

0,00 zł

0,00 zł

G

Pozostałe przychody

0,00 zł

0,00 zł

H

Pozostałe koszty

0,00 zł

0,00 zł

I

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 39.736,52 zł

64.480,63 zł

(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
I.
Zyski nadzwyczajne
II.
Straty nadzwyczajne

K

Wynik finansowy ogółem (I+J)
I.
II.

0,00 zł
0,00 zł
-

39.736,52zł

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)
39.736,52zł

0,00 zł
0,00 zł
-

64.480,63 zł
64.480,63 zł
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USTALENIE DOCHODU – PODSTAWY OPODATKOWANIA
I. Przychody wg kont syntetycznych
1. Przychody z działalności podstawowej
2. Pozostałe przychody statutowe
3. Przychody finansowe
4. Zyski nadzwyczajne
SUMA :

102.379,17 zł
29.355,75 zł
3.280,07 zł
0,00 zł
135 014,99 zł

Brak wyłączeń i doliczeń do przychodów podatkowych
II. Razem przychody podatkowe ( I )

135 014,99 zł

III. Koszty wg kont syntetycznych
1. Koszty według rodzaju
2. Pozostałe koszty
3. Koszty finansowe
4. Straty nadzwyczajne

70 534,36 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
70 534,36 zł

SUMA :
IV. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
1. Koszty reprezentacji Stowarzyszenia
2. Składki ZUS w części finans. przez pracodawcę za 12.2008

222,71 zł
237,60 zł
460,31 zł

V. Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów nie podlegające ewidencji
-

0,00 zł

VI. Razem koszty podatkowe (III - IV +V)

70 074,05 zł

VII. Dochód = podstawa opodatkowania ( II – VI )

64 940,94 zł

Dochody wolne art. 17 ust. 1 pkt. 6 c
Dochód do opodatkowania
Stawka podatku
Kwota podatku do zapłaty (po zaokrągleniu)

03.03.2009r.

Małgorzata Motybel

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

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

Sporządzono dnia

64.940,94 zł
0,00 zł
19 %
0,00 zł

Tadeusz Oniśko - prezes,
Wojciech Łomanowski – wiceprezes,
Jacek Górski – wiceprezes,
Marzanna Maria Oniśko - skrabnik
Marcin Dojlida - sekretarz

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

.............................................................
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki

Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz”
15-850 Białystok, ul. Sitarska 25

BILANS
na dzień 31.12.2008r.
Wiersz
(poz.)

Wyszczególnienie

1

2

Stan na dzień zamknięcia
ksiąg rachunkowych
roku 2007
roku 2008
3

4

343.058,57
0,00
343.058,57
0,00
0,00
0,00
123.171,68
0,00
0,00
123.171,68
123.171,68
0,00
265,73
466.495,98

1.191.232,52
0,00
1.191.232,52
0,00
0,00
0,00
268.650,39
0,00
0,00
268.631,99
268.631,99
0,00
18,40
1.459.882,91

466.408,09
426.671,57
0,00
0,00
39.736,52
39.736,52
0,00
0,00
87,89
0,00

830.888,72
766.408,09
0,00
0,00
64.480,63
64.480,63
0,00
0,00
628.994,19
623.418,30

87,89
0,00
87,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.495,98

5.575,89
0,00
5.575,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.459.882,91

AKTYWA
A

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B
Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II
Należności krótkoterminowe
III
Inwestycje krótkoterminowe
1 Środki pieniężne
2 Pozostałe aktywa finansowe
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
I
II
III
IV
V

SUMA AKTYWÓW :
PASYWA
A
I
II
III
IV
1
2
V
B
I
II
1
2
3
III
IV
1
2

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Fundusz zapasowy
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (w. dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (w. ujemna)
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów,
pożyczek i zapłat
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe

SUMA PASYWÓW :

03.03.2009r.
.............................
Sporządzono dnia

Tadeusz Oniśko - prezes,
Wojciech Łomanowski – wiceprezes,
Jacek Górski – wiceprezes,
Marzanna Maria Oniśko skarbnik
Małgorzata Motybel
Marcin Dojlida - sekretarz
.........................................................
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

.............................................................
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „EZECHIASZ"
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r.
I. Wstęp
1. Nazwa jednostki : Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz"
Adres siedziby :

15-850 Białystok, ul. Sitarska 25

Organ rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy - Rej. Stowarzyszeń Nr KRS 0000088974
NIP 542 177 68 58, REGON 050281750
Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej osobowości
w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w
poszanowaniu godności osoby ludzkiej i budowaniu więzi braterskich.
Rodzaj przeważającej działalności wg PKD :
9499Z- działalność jednostek, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
Podstawowa działalność statutowa :
•







2.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
promocja i organizacja wolontariatu,
krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji,
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy
między społeczeństwami,
pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Stowarzyszenie istnieje od 1994 roku, czas trwania działalności nie jest ograniczony.

II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od

1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
2. Katolickie

Stowarzyszenie „Ezechiasz" jest organem prowadzącym Katolicką
Szkołę Podstawową im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku, która jest
odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, samodzielnie
sporządzającym
sprawozdanie finansowe. Zatem sprawozdanie Stowarzyszenia nie
posiada łącznych danych.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności

statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na
jej zagrożenie. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego
poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.03.2005 r.
1

4. Na dzień bilansowy wycenia się:

środki trwałe według ich wartości początkowej,
pomniejszając o odpisy
amortyzacyjne dokonywane metodą liniową, ewent. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności, udzielone pożyczki oraz zob. wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia,
- rezerwy
według
uzasadnionej,
wiarygodnie
oszacowanej
wartości,
fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów jak i inne zasady objęte Polityką
Rachunkowości, nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku.
-

Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową bądź
jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania w przypadku, gdy wartość początkowa
środka trwałego przekracza 2.000 zł.
Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.
Stowarzyszenie sporządza Bilans w oparciu o wzór - załącznik Nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej /Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539/
Rachunek Wyników sporządzony jest wg wzoru - załącznika Nr 2 do ww. rozporządzenia.
Informacja Dodatkowa zawiera dane stosownie do wytycznych §3 wymienionego
rozporządzenia w oparciu o załącznik Nr 1 ustawy o rachunkowości .

III. Dodatkowe objaśnienie do sprawozdania finansowego za rok 2008
III. 1. Dane uzupełniające do bilansu
1. Informacja dotycząca działu AKTYWA :
Na aktywa trwałe Stowarzyszenia w bilansie składają się :
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne :
- wartość początkowa środków trwałych
- umorzenie środków trwałych
- wartość początkowa wart. niematerialnych i prawnych
- umorzenie wart. niemater. i prawnych dokonane w r.2003
2. Na saldo środków pieniężnych składa się:
- kwota środków pieniężnych w kasie
- kwota środków na rachunkach bankowych

3. Rozliczenie międzyokresowe kosztów /zuż. gazu dot. 01/2009/
2. Informacja dotycząca działu PASYWA
I. Fundusz własny Stowarzyszenia, w tym :
-

1.191.232,52 zł
1.341.401,99 zł
150.169,47 zł
1.573,80 zł
1.573,80 zł
268.631,99 zł
72,37 zł
268.559,62 zł
18,40 zł
1.459.882,91 zł
830.888,72 zł

wynik finansowy netto za rok obrotowy powstały z różnicy
przychodów i poniesionych kosztów

-

1.459,882,91 zł

fundusz statutowy

II. Zobowiązania długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości
III. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu rozrachunków, w tym :
zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych /US, ZUS/

64.480,63 zł
766.408,09 zł
623.418,30 zł
5.575,89
616,27
2

zł
pozostałe rozrachunki z dostawcami usług

-

4.959,62 zł

III. 2. Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów
/ wg Rachunku Wyników za rok 2008/

1. Przychody z działalności statutowej:
131.734,92 zł
nieodpłatnej:
102.379.17 zł
- otrzymane darowizny
93.500,47 zł
- otrzymane darowizny tyt. wpłat 1% podatku
7.918,70 zł
- otrzymane składki członkowskie
960,00 zł
odpłatnej: otrzymane środki pieniężne jako zwrot poniesionych wydatków 29.355,75 zł
2. Koszty działalności statutowej
33.523,50 zł
nieodpłatnej:
3.208,89 zł
- zużycie materiałów organiz. wg programu kursów
3.208,89 zł
odpłatnej:_________________________________________________
30.314,61 zł
- zużycie materiałów na potrzeby konferencji
775,36
zł
- usługi obce-wynajem ośrodków (noclegi, wyżywienie)
29.539,25
zł
Świadczenia niepieniężne to zazwyczaj bezpłatne wykonywanie zadań przez członków
Stowarzyszenia /prowadzenie wykładów, obsługa logistyczna kursów/ oraz realizacja
zadań w zakresie własnym Stowarzyszenia /bezpłatny punkt pomocy psychologicznej/.
3. Koszty administracyjne wg struktury :
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
zł
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia i inne świadczenia
- pozostałe koszty
4. Przychody finansowe - otrzymane odsetki bankowe
5. Koszty finansowe
6. Pozostałe przychody operacyjne

37.010,86 zł
9.383,65 zł
2.900,80 zł
7.010,60
60,00 zł
14.345,99 zł
3.087,11 zł
222,71 zł
3.280,07 zł
0,00 zł
0,00

zł
7. Pozostałe koszty operacyjne

0,00 zł

III. 3. Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego
1. 1) Zakres zmian wartości składników majątkowych w roku 2008:
Zakup działki o wart. początkowej 860.729,60 zł – nie podlega



amortyzacji


Ogółem wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz
wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy wynosi 1.191.232,52 zł. Wartości
niematerialne i prawne - nie zakupiono, nie amortyzowano.



W roku 2008 nie uległy przemieszczeniu ani likwidacji ww. składniki
majątkowe.

2)wartość gruntów użytkowanych wieczyście - Stowarzyszenie nie posiada,
3)wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych

środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu - nie posiada,
3

4)zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności budynków

lub budowli – zobowiązanie wobec Gminy Białystok – spłata za nabycie gruntu,
5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego – na fundusz statutowy składa się:

- różnica przychodów nad kosztami osiągnięta
Stowarzyszenie /dodatni wynik finansowy/,

w

poprzednich

latach

przez

- częściowe przeniesienie środków pieniężnych z funduszu statutowego Szkoły,
Stowarzyszenie akcji nie posiada
6) fundusz rezerwowy, fundusz zapasowy — nie są wyodrębnione,
7) fundusz statutowy w całości jest przeznaczany na realizację celów statutowych, w tym

na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących
realizacji tych celów; za rok 2008 nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 64.480,63
zł i jest przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego,
8) stan rezerw - nie były tworzone w poprzednich okresach sprawozdawczych, brak tytułu

do utworzenia rezerw w roku 2008,
9) dane o odpisach aktualizujących - brak tytułów do tworzenia odpisów,
10) podział zobowiązań długoterminowych – Stowarzyszenie posiada zobowiązanie z tytułu

nabycia nieruchomości w postaci rozłożenia zapłaty na raty;
11) czynne rozliczenia międzyokresowe - poniesione koszty zakupu usług,
12) zobowiązania zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia - brak takich zobowiązań,
13)

zobowiązania warunkowe - brak takich zobowiązań,

Stowarzyszenie nie posiada innych zobowiązań /niż określonych w pkt.10/, nie udzieliło
poręczeń ani gwarancji związanych z działalnością statutową.
2. 1), 2), 3), 4), 5), 9), 10) wymienione zdarzenia nie wystąpiły bądź nie dotyczą
6) zmiany w strukturze przychodów i

kosztów w stosunku do poprzedniego roku
nie występują, struktura ta jest analogiczna do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Różnica wyniku za rok 2008 w porównaniu do roku 2007 wynika przede
wszystkim ze zwiększenia otrzymanych wpłat darowizn od osób fizycznych,

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – nie występuje,
8) planowane na rok 2009 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – częściowa

spłata zobowiązań z tyt. zakupu działki i budowa ośrodka przeznaczonego na
realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
2a. Pozycje bilansu i rachunku wyników w walutach obcych - nie występują.
3.

Nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o:
1) przeciętnym zatrudnieniu - 1 pracownik w wymiarze 1/2 etatu, wypłacone
wynagrodzenie w roku 2008 wynosi 14.345,99 zł. brutto,
2) wynagrodzeniach osobom wchodzącym w skład zarządu - nie udzielono,
3) udzielonych pożyczkach, itp. świadczeniach - nie udzielono.
5.

1), 2), 3) nie wystąpiły takie zdarzenia, 4) dane są zawarte w sprawozdaniu finansowym.

6.

1) - 5) nie dotyczy - brak wspólnych przedsięwzięć,

7.

Nie nastąpiło połączenie, nie dotyczy,

8.

Nie są znane żadne niepewności , co do możliwości kontynuowania działalności,

9.

Brak innych zdarzeń wpływających na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej lub
wynik finansowy Katolickiego Stowarzyszenia „Ezechiasz".
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03.03.2009r.
.............................
Sporządzono dnia

Tadeusz Oniśko - prezes,
Wojciech Łomanowski – wiceprezes,
Jacek Górski – wiceprezes,
Marzanna Maria Oniśko - skrabnik
Małgorzata Motybel
Marcin Dojlida - sekretarz
.............................................
.............................................................
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki
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