Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr
3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”
43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych
Stowarzyszenie nie posiada wydzielonych jednostek organizacyjnych
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Wykazanie właściwego sadu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz
numer NIP i Regon
Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy KRS
Data wpisu: 17.07.2007 r.
Nr KRS: 0000284863
NIP: 6381729533
Regon: 240795054
5. Dane dotyczące członków zarządu:
a) Marian Ogrodnik – prezes
b) Jolanta Konieczny – vice prezes
c) Maria Szweda – skarbnik
d) Alina Czembor – sekretarz
6. Określenie celów statutowych
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do
pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego i aktywnego
ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność społeczną,
informacyjną i oświatową.
7. Wskazanie okresu trwania działalności jednostki
Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.

9. Informacja o założeniu kontynuacji działalności jednostki
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę, co najmniej przez 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania działalności przez jednostkę.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Wynik
finansowy oraz całe sprawozdanie finansowe sporządza się w taki sposób, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywalne.
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