Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r
Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ
08-110 Siedlce ul. Reymonta 2a
Przedmiot działalności:
Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego –9499Z-działalność pozostałych
organizacji gdzie indziej niesklasyfikowana.
REGON 712546216
NIP
821-23-27-951
Sąd Rejestrowy :Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000166541
z dn.14.07.2003r. Od 29.04.2005r. –organizacja pożytku publicznego
Sygn. Spr. WA.XXINSREJ.KRS/3913/5/661
Skład Zarządu:
1.Małgorzata Bakiera -prezes
2.Irena Wyszyńska- wiceprezes
3.Teresa Urbanek- skarbnik
4.Barbara Wybraniec-sekretarz
5.Bożena Zwolińska- członek zarządu
Celem statutowym stowarzyszenia jest:
-działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym
-tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka
-podejmowanie w stosunku do tych osób zadań w zakresie : pomocy społecznej.
ochrony zdrowia, edukacji, rehabilitacji, udziału w sporcie, turystyce i rekreacji w
integracji z lokalnym środowiskiem.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności.
Nie stwierdzono żadnych istotnych zagrożeń w tym zakresie.
Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono
zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994r(j.t. Dz.U. z 2009r. Nr
152,poz.1223:zm.:Dz.U z2009r.Nr 157 poz.1241 i Nr 165 poz.1316) stosując jako regułę ceny
nabycia(koszt wytworzenia)
a) 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,
b) nabyte i wytworzone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o równej
wartości lub niższej niż 3500,00zł., mimo przewidywanego okresu użytkowania
dłuższego niż rok zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty zużycia materiałów w
dacie przekazania do użytkowania,
c) materiały wycenia się w cenach ich zakupu a wartość ich rozchodu(zużycia)według
zasady: pierwsze przyszło-pierwsze wyszło, zlicza się w koszty w momencie zakupu,
d) należności krótkoterminowe i roszczenia- w kwocie wymaganej zapłaty,
e) inwestycje krótkoterminowe według wartości nominalnej,
f) koszty o charakterze administracyjnym ewidencjonowane są na kontach
zespołu 4- koszty rodzajowe i ich rozliczanie,
g) fundusze własne w tym wynik finansowy według wartości nominalnej.

