Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za 2012 rok.

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul.
Walczaka 42
2. Stowarzyszenie w 2012 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 polegająca na:
1) organizowaniu i prowadzeniu grup terapeutycznych, warsztatów terapii
zajęciowej,
2) organizowaniu i realizowaniu szkoleń i konferencji dla rodziców,
specjalistów i grup zainteresowanych problemem autyzmu,
3) realizowaniu
programu
edukacyjnego,
rehabilitacyjnego,
stymulacyjnego i terapeutycznego odbywanego w systemie terapeutadziecko,
4) rozpowszechnianiu
poradników
i
biuletynów
dotyczących
stowarzyszenia i autyzmu,
5) prowadzeniu rejestru dzieci i osób z autyzmem, gromadzeniu informacji
o autyzmie.
4. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych zostało wpisane do KRS pod
numerem KRS:0000145843 dnia 10 stycznia 2003r. a 29 grudnia 2004r. jest
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145843, numer wpisu w
pozycji rejestru 3, jako organizacja pożytku publicznego, numer identyfikacyjny
REGON 210962357. Dnia 24 października zostaliśmy wyrejestrowani jako
organizacja pożytku publicznego numer wpisu w pozycji rejestru 8. W dniu 14
października 2008 r. została wpisana zmiana nazwy naszej organizacji na
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem pod nr 10 w pozycji rejestru Sądu
rejonowego w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru
Sądowego. Dnia 10 października 2012 roku ponownie zostaliśmy zarejestrowani jako
organizacja pożytku publicznego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000145843.
5. Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest zarząd w skład
którego wchodzą następujące osoby:
1)
2)
3)
4)

Piotr Dokurno –Prezes zarządu
Ewa Przybylska -Wiceprezes
Alicja Pławsiuk-Skarbnik
Alicja Jagoda –sekretarz zarządu
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6. Cele Stowarzyszenia :
1) wszechstronna pomoc dzieciom i osobom z autyzmem oraz rodzinom,
opiekunom i specjalistom,
2) organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji
oraz opieki nad dziećmi i osobami z autyzmem,
3) popularyzowanie problemów związanych z autyzmem,
4) prowadzenie działalności integracyjnej,
5) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących
rodzin dzieci z autyzmem i osób dorosłych.
7. Stowarzyszenie nie jest ograniczone czasem działalności.
8. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 do
31.12.2012.
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.
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.
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem
wyników, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art.4,10 i 50
oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości.
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) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
w kwocie wymaganej zapłaty ,z zachowaniem ostrożności,
3) środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według
wartości nominalnej,
4) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie
wymaganej zapłaty,
5) fundusze własne w wartości nominalnej,
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6) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
amortyzację metodą liniową stosuje się środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
7) amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej
jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 3.500zł dokonuje się w
sposób uproszczony przez:
-dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków
trwałych w koszty amortyzacji lub koszty zużycia materiałów-odpowiednio.

Gorzów Wlkp. 19.02.2013r.

Zarząd Stowarzyszenia

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