
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres

od  1 stycznia do 31 grudnia 2007r.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym  Koło  w  Mielcu,  ul. 

Łukasiewicza 1c.

2. Przedmiot działalności:

Podstawowy  przedmiot  działalności  wg  PKD:  9133Z-działalność  pozostałych  organizacji 

członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Celem  stowarzyszenia  jest  działanie  na  rzecz  wyrównywania  szans  osób  z  upośledzeniem 

umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzeniu ich 

ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

3. Regon: 012059870-00779

4. NIP: 8171884895

5. Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 Numer w rejestrze sądowym  KRS: 0000232950

6. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Jacek Piechota – Przewodniczący Zarządu Koła

Joanna Szadkowska – Wiceprzewodniczący  Zarządu Koła

Regina Piechota – Sekretarz Zarządu Koła

Lucyna Zasucha – Skarbnik Zarządu Koła

Jolanta Chmielowiec – Członek Zarządu Koła

Zdzisława Dudziak- Członek Zarządu Koła

Lesław Łuszcz – Członek Zarządu Koła

Halina Rządkowska – Członek Zarządu Koła

Adam Skrzypek - Członek Zarządu Koła

Sprawozdanie  zostało  sporządzone  przy  założeniu  zasady  kontynuowania  działalności.  Nie 

stwierdzono istotnych zagrożeń w tym zakresie.

Stowarzyszenie  nie  posiada  w  swych  strukturach  wyodrębnionych  jednostek  samodzielnie 

sporządzających bilans.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną.



Stosowane zasady (polityka) rachunkowości:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki  majątkowe aktywów i  pasywów wyceniono 

zgodnie  z  ustawą  z  29  września  1994r.  o  rachunkowości  (t.j.Dz.U/z  2002r.Nr  76  poz.694  z 

późn.zm.)  stosując  jako  regułę  ceny  nabycia  (koszt  wytworzenia)  z  uwzględnieniem  utraty 

wartości aktywów

a. środki  trwałe  i  wartości  niematerialne  i  prawne  amortyzuje  się  metodą  liniową, 

stosując zasady,  metody i  stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od 

osób prawnych,

b. środki trwałe o niskiej wartości (do 3500zł) określone rodzajowo w zpk amortyzuje 

się jednorazowo, w miesiącu przekazania do użytkowania

c. materiały wycenia się w cenach zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów 

bezpośrednio po ich poniesieniu

d. inwestycje krótkoterminowe wycenia się w cenie rynkowej lub cenie nabycia zależnie 

od  tego,  która  z  nich  jest  niższa,  krajowe  środki  pieniężne  i  kredyty  bankowe 

wykazuje  się  w  ciągu  roku  w  wartości  nominalnej,  na  dzień  bilansowy  wycena 

kredytów uwzględnia również stan zobowiązań wobec banku z tytułu odsetek.

e. należności  długo  i  krótkoterminowe  wycenia  się  na  dzień  bilansowy  w  kwocie 

wymaganej zapłaty

f. koszty  działalności  statutowej  ewidencjonuje  się  na  kontach  zespołu  4  –  koszty 

rodzajowe oraz na kontach zespołu 5 – koszty wg typów działalności.

g. rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.

Mielec, 18-02-2008


