Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz
Niepełnosprawnych Intelektualnie Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu
ul. Konopnickiej 3 41-800 Zabrze

Osób

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
brak
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
88.99.Z.Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
-prowadzenie i organizowanie grup terapeutycznych, świetlicy terapeutycznej dla
absolwentów szkół kształcenia specjalnego z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym,
grup wczesnego wspomagania rozwoju wraz z wczesną diagnozą dziecka
niepełnosprawnego
-włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.
85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana.
-prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, rodziców, opiekunów
osób niepełnosprawnych poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską.
-organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw,
wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne,
-organizowanie różnych form wypoczynku : półkolonie , kolonie, wyjazdy turystycznorekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w
miarę z udziałem dzieci zdrowych.
-prowadzenie działalności w ramach profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej
dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.
-promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych,
-rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
08.03.2002
Nr 0000097903
Regon 276636882
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Krajewska Renata Prezes ,

Karaś Bogusława Anna– Skarbnik
Paradowska Teresa Bogusława- Vice Prezes
Zawadzka Renata Aleksandra – Sekretarz
Rutkowska Irena Bożena – Członek Zarządu
Piela Celina Iwona- Członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Stowarzyszenia jest:
- tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i
nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i
fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie
- dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym
- przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i
zawodowego
- zmiana negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy 2012 i obejmuje
okres od 01.01.2012do 31.12.2012
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe
Nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez
nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo
wyboru.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z
dnia 29.09.1994 r. (Dz .U. Z 2002r.nr 76, poz. 694) oraz Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej ( Dz. U. nr 137 z 2001r poz. 1539)
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
•

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.

• Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.
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, amortyzacje metodą
liniową stosuje się do środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3500,00zł.
Środki trwałe, których wartość początkowa nie jest wyższa od 3500,00 zł a większa
niż 1500,00zł amortyzuje się w sposób uproszczony poprzez jednorazowy odpis
wartości początkowej miesiącu oddania do używania. Środki trwałe o wartości do
1500,00zł odpisuje się w koszt jako zużycie materiałów.
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
- Należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ujmuje się i wycenia na dzień
bilansowy w wartości nominalnej
- Fundusz statutowy wycenia się w wartości nominalnej.

Zarząd Stowarzyszenia: Renata Krajewska -prezes
Teresa Paradowska – wice prezes
Bogusława Karaś - skarbnik
Renata Zawadzka – sekretarz
Irena Rutkowska -członek
Celina Piela - członek

