
 

 

Informacje ogólne 

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, ul. Marianów 7 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)-nie 

dotyczy 

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133 Z 

 

4. XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr wpisu do rejestru KRS 0000192452 z dnia 

16.02.2004 r.( Pierwsza rejestracja  5.12.1996r.w Sądzie wojewódzkim w Kaliszu) 

Organ Założycielski – Komitet Założycielski Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub 

Otwartych Serc” w Wieruszowie (30.11.1996r.), REGON 250670020 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

Henryka Sokołowska – Prezes 

Maria Jakubczyk – Wiceprezes 

Grażyna Kindler – Sekretarz 

      Michał Gasztych – Członek Zarządu 

 

6. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży 

niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania czy statusu 

finansowego oraz terapia zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Animowanie 

zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i prowizji idei europejskiego 

społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe. 

 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie 

Bez ograniczenia 

 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  



Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.  

 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 

finansowe.  

Nie dotyczy 

 

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

 

11. Majątek trwały – wyceniony jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. 

Środki trwałe zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ( Dz.U. Nr 

121, poz. 591) amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego 

dnia miesiąca, w którym przyjęto te środki do używania. 

Stawki amortyzacyjne przyjmuje się z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie 

z ustawą o podatku dochodowego z dnia 15.02.1992 r. ( Dz.U. Nr 54, poz. 654 z 

późniejszymi zmianami). 

Środki o niskiej wartości początkowej ( poniżej 3500 zł) amortyzuje się jednorazowo. 

Rachunek wyników został sporządzony w wersji kalkulacyjnej. 

 

12.Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek 

mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń): 

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny, 

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości. 

 

13.Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 


