
JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO W RADAWIE
37-523 RADAWA 123

NIP 792-18-67-571, REGON 650951820
…………………………………………………………………………………………………

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego JarosławskiegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego Jarosławskiego

Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca PioKatolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio

za okres 01.01.2019 do 31.12.2019za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
 Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio, 37-523 Radawa 123

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 
9133Z  działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej
niesklasyfikowana,    
8514A działalność fizjoterapeutyczna
Wskazanie  właściwego  sądu  prowadzącego  rejestr  lub  innego  organu  prowadzącego
rejestr:  Sąd  Rejonowy  w  Rzeszowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego
 data wpisu: 27-07-2001 – rejestracja Stowarzyszenia
19-08-2004- uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
 numer w ewidencji; 0000031588
 statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 650951829

3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):
Prezes: Bojarski Wacław
W-ce prezes: Kraus Mieczysław
Sekretarz: Foryś Renata
Skarbnik: Iwona Turek
Członek: Rygiel Wiesław
Członek: Krok Benedykt
Członek: Znamirowska Danuta

4. Określenie celów statutowych organizacji;
Odpłatna działalność statutowa:

-  Pozostała  działalność  związana  z  ochroną  zdrowia  ludzkiego.  Prowadzenie
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka profilaktyczno-Rehabilitacyjnego.
Zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, opieka lekarska i pielęgniarska.
- Działalność paramedyczna.
- Opieka  wychowawcza  i  społeczna  z  zakwaterowaniem  świadczona  osobom
upośledzonym fizycznie  lub o lekkim upośledzeniu  umysłowym, zakwaterowaniem na
czas określony w ramach turnusów.

- Działalność organizacji religijnych, grupy modlitewne Ojca Pio, codzienne msze św.,
opieka kapłana, organizacja pielgrzymek i wycieczek.

- Wydawanie książek,
- Pozostała działalność wydawnicza,
- Stołówki, dieta owocowo-warzywna i makrobiotyczna.
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Nieodpłatna działalność statutowa:
- Działalność bibliotek inna niż publiczna,
- Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niż niesklasyfikowana,
- Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
- Pozostała działalność wydawnicza,
- Działalność paramedyczna,

    - Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem świadczona osobom         
        upośledzonym  fizycznie  lub  o  lekkim    upośledzeniu  umysłowym,
zakwaterowaniem   
        na czas określony w ramach turnusów.

- Działalność organizacji religijnych, grupy modlitewne Ojca Pio, codzienne msze św.,
   opieka kapłana, organizacja  pielgrzymek i wycieczek.

5. Przeciętna liczba osób  zatrudnionych w Stowarzyszeniu  (22 osób)

6. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

7. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez stowarzyszenie działalności.

8. Stowarzyszenie  prowadzi księgi handlowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r. Dz. U. 121/1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rachunek zysków i strat
jest sporządzony w wariancie porównawczym.

9. Przyjęte zasady rachunkowości spółka stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeń).
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