STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM
W GORZOWIE WLKP. UL.WALCZAKA 42

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2013
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi
zmianami. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31
grudnia 2013 r., na które składa się:
I.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
II.

Bilans

III.

Rachunek wyników (zysków i strat)

IV.

Informacja dodatkowa

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Alicja Pławsiuk
2. Ewa Przybylska
3. Izabella Olszewska
4. Alicja Jagoda
5. Urszula Wojciechowska

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok.
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42
2. Stowarzyszenie w 2013 roku prowadziło dwie placówki:



Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem
Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

3. Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) pod numerem 9499Z jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego, polegającą na
wspieraniu inicjatywy społecznej poprzez edukację, kulturę, wszechstronną pomoc dzieciom,
młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
4. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą „Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Autystycznych” dnia 10 stycznia 2003r w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
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Od 29 grudnia 2004r. do 24 października 2007r. Stowarzyszenie miało nadany status Organizacji
Pożytku Publicznego.
W dniu 14 października 2008r. nastąpiła zmiana nazwy naszej organizacji na Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Autyzmem.
Dnia 10 października 2012 roku ponownie uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Stowarzyszenie zarejestrowane jest:




w Sadzie Rejonowym w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000145843
w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 210962357
w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 5992436920

5. Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest zarząd w skład którego wchodzą
następujące osoby:
1)
2)
3)
4)
5)

Alicja Pławsiuk –Prezes zarządu
Ewa Przybylska -Wiceprezes
Izabella Olszewska -Skarbnik
Alicja Jagoda –Sekretarz Zarządu
Urszula Wojciechowska –Członek Zarządu

6. Cele Stowarzyszenia:
1) wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich
rodzinom, opiekunom i specjalistom,
2) organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki
nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem,
3) popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem,
4) prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej,
5) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci,
młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowaniu i prowadzeniu grup terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej,
2) organizowaniu i realizowaniu szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i grup
zainteresowanych problematyką autyzmu,
3) realizowaniu programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego i terapeutycznego
odbywanego w systemie terapeuta-dziecko,
4) rozpowszechnianiu poradników i biuletynów dotyczących stowarzyszenia i autyzmu,
5) prowadzeniu rejestru dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, gromadzeniu
informacji na temat autyzmu
6) prowadzeniu działalności kulturalnej dla osób z autyzmem i ich rodzin, a także społeczności
lokalnej w celu integracji.
7. Stowarzyszenie nie jest ograniczone czasem działalności.
8. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013.
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie
działalności.
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10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką)
rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1 z dnia
08.06.2006r. z póź.zm.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków Stowarzyszenia
oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
11. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi
metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i
wykazano w bilansie w wartości netto,
2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok amortyzuje się według zasad:
a) o wartości powyżej 3500,00zł za wyjątkiem wymienionych w pkt. c, amortyzuje się
metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych,
b) o wartości od 1500,00 zł do 3500,00 zł, zaliczane są jednorazowo w koszty amortyzacji,
w momencie oddania do używania.
c) z tym, że ze względu na specyfikę działalności Stowarzyszenia, uznaje się, że środki
trwałe oraz wartości niematerialno-prawne obejmujące:
 książki i inne zbiory biblioteczne
 środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
 sprzęt sportowy i rekreacyjny
 meble
bez względu na wartość zaliczane są jednorazowo w koszty amortyzacji,
3) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie
wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
4) środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości
nominalnej,
5) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej
zapłaty,
6) fundusze własne w wartości nominalnej.

Gorzów Wlkp. 24.03.2014r.

Zarząd Stowarzyszenia:

………..……………………….
Podpis osoby sporządzającej
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