
Wprowadzenie do bilansu za 2009r. 
KLUBU KIWANIS KOBIETA 2000 

 
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok 
 
1. KLIB KIWANIS KOBIETA 2000 ul. Bohaterów Warszawy 19, 73-200 Choszczno 
 
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH 

ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
 
3. Stowarzyszenie KLUB KIWANIS KOBIETA 2000 zarejestrowane jest w Krajowym 

Rejestrze Sadowym Rejestr Stowarzyszeń pod numerem identyfikacyjnym 0000184501  
a w systemie REGON:210952502 

 
4. Dane dotyczące członków zarządu: 
 

- Ewa Jabłońska – prezes 
- Danuta Dawidowicz – wiceprezes 
- Anna Bzowa – skarbnik 
- Maria Borkowska – sekretarz 
- Anetta Bikowska - członek 

 
5. Cele statutowe organizacji to: 

- Integracja środowisk kobiecych. 
- Wspieranie wszelkich inicjatyw słuŜących rozwojowi, zainteresowań   

i uzdolnień kobiet. 
- Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych. 
- Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa  

w zakresie równego statusu kobiet i męŜczyzn. 
- Podejmowanie  działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
- Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi róŜne dziedziny Ŝycia. 
- Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym 
- Poprawa jakości Ŝycia dzieci i ich rodzin. 
- Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych. 
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
- Działalność charytatywna i pomoc społeczna. 
 

6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
 

- Współdziałanie z właściwymi instytucjami: 
• państwowymi i prywatnymi. 
• samorządowymi i społecznymi. 

- Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej; 
- Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą; 
- Tworzenie lobby prowadzące do realizacji, potrzeb i oczekiwań kobiet; 
- Organizację: szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, konkursów, przeglądów, 

festynów, loterii, imprez kulturalnych itp.; 
- Organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków 

finansowych na działalność statutową; 



- Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z róŜnych dziedzin Ŝycia; 
- Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji chorób 

nowotworowych; 
- Integrację z osobami niepełnosprawnymi. 
- WyraŜanie opinii o istotnych sprawach dotyczących Ŝycia codziennego; 
- Współpracę ze środkami masowego przekazu; 

 
7. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2009. 
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez 

organizację  co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej. Nie są nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla kontynuowania przez organizację 
działalności. 

9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad 
rachunkowości - polityka rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania 
Uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia – uchwała z dnia 19 stycznia 2006 r. w tym 
metod wyceny aktywów i pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego 
oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 
pozostawiła jednostce prawo wyboru. 

10. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym takŜe dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych).  

11. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości 
nominalnej. 

12. Stowarzyszenie KLUB KIWANIS KOBIETA 2000 środki trwałe i wartości niematerialne 
i prawne amortyzuje metodą liniowa zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od 
osób prawnych. 

13. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne. 

14. Sprawozdanie i bilans jest sporządzone metoda porównawczą.  
15. W 2009r. Stowarzyszenie w ramach realizowanych zadań zatrudniało jedną osobę na  

umowę o dzieło - księgowy.  
 
 

Anna Bzowa – skarbnik 
Ewa Jabłońska -prezes 

 
 
Choszczno, dnia 08 lutego 2010r. 

 
 
 

 
 


