Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZ DOM”
Ul. Krakowska 7 33-350 Piwniczna Zdrój
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
87.90.Z - pomoc społeczna zapewniająca całodobową opiekę dzieciom oraz osobom o
ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i
działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, realizowaną przez instytucje
administracji publicznej, organizacje prywatne lub społeczne.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
- Krajowy Rejestr Sądowy
- rejestracja w KRS dnia 03.03.2008 roku
- KRS 0000030392
- REGON 491958814
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Adamczyk- Zastępca Prezesa
Beata Grucela– Skarbnik Stowarzyszenia
Zofia Żywczak - sekretarz

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Statutowym Stowarzyszenia jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej i
pozamedycznej dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym nie kwalifikującym się
do hospitacji.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Czas nieokreślony
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym od 01/01/2015 do 31/12/2015
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Nie dotyczy
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń
dla kontynuowania działalności stowarzyszenia.
11. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących
działalności gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz.
117)
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej
wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte
były porównywalne.
Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych według cen nabycia.
Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych

