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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” 
przy SOSW nr 4 w Krakowie .

Siedziba i adres: Kraków, ul. Hieronima Wietora 7.

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
- Prowadzenie wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną działalności edukacyjnej, 
opiekuńczej, wychowawczej, rewalidacyjnej, profilaktycznej oraz podnoszenie jakości i poziomu kształcenia 
osób z niepełnosprawnością intelektualną; KOD PKD: 85 59 B;
- wspieranie działań statutowych Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4 w Krakowie; KOD 
PKD: 85 60 Z;
- zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do 
funkcjonowania w społeczeństwie; KOD PKD: 88 99 Z;
- udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
właściwego także ich rodzinom; KOD PKD: 88 99 Z;
- promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną; KOD 
PKD: 94 99 Z;
- prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób, 
grup, których wiedza, praca mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (nauczyciele, 
terapeuci, wolontariusze); KOD PKD: 85 60 Z;
- organizacjia szkoleń, odczytów, konferencji, spotkań sympozjów w zakresie pedagogiki specjalnej, dziedzin 
pokrewnych; KOD PKD: 9499 Z;
- prowadzenie grup wsparcia, samopomocowych, prowadzenie działalności interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin; KOD PKD: 94 99 Z;
- doposażenie pomieszczeń warsztatowych, dydaktycznych, internatowych w Secjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 4 w Krakowie; KOD PKD: 94 99 Z;
- organizowanie zbiórek publicznych (sprzedaż przedmiotów, darów rzeczowych na cele prowadzenia 
działalności pożytku publicznego); KOD PKD: 47 19 Z

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, 
numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny 
w systemie REGON

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZ. GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data wpisu:
Nr w KRS: 0000339426
Nr REGON: 121090200
NIP: 6762412721

4. Zarząd Stowarzyszenia:

- Prezes: Anna Napora
- Wiceprezes: Agnieszka Imiołek
- Sekretarz: Iwona Pasternak
- Skarbnik: Małgorzata Szyrska
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5. Cele statutowe:
• Inicjowanie i realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami.
• Prowadzenie wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną działalności edukacyjnej, 
opiekuńczej, wychowawczej, rewalidacyjnej, profilaktycznej oraz podnoszenie jakości i poziomu kształcenia 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
• Wspieranie działań statutowych SOSW nr 4 w Krakowie.
• Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną pełnego funkcjonowania we wszystkich sferach 
życia: kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej itp.
• Zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do samodzielnego 
funkcjonowania w społeczeństwie.
• Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie  pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej, a także 
socjalnej.
• Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich 
rodzinom.
• Współpracowanie z organizacjami centralnymi i samorządowymi, organami administracji rządowej, 
placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi  - 
działającymi na terenie kraju i poza jego granicami – na rzecz  osób z niepełnosprawnością intelektualną.
• Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wśród 
społeczności lokalnej.
• Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, działanie na rzecz integracji 
społecznej.
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Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz.U. nr 76 2002r. poz. 604 z póź. zm.) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych  zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie 
będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z  póź. 
zm.)

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.

Wycena aktywów

W Stowarzyszeniu wystąpiły środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo odpisywane w ciężar 
kosztów. Są to składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500zł.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych które wystąpiły w stowarzyszeniu wycenia się wg.  ceny rynkowej.
Należności wycenia się w kwotach wymaganych zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wycena pasywów

Fundusze statutowe ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych 
przepisami prawa, statutem i zasadami praw polityki rachunkowości.

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności składniki otrzymane zgodnie z przepisami  
prawa i statutu jako przychody z działalności statutowej: darowizny finansowe, rzeczowe, zbiórki, kwesty, 
kiermasze) ujmowane w okresach których dotyczą.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 
26585,89 zł.  oraz wykazał nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 5304,25 zł.
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Sporządzono dnia:2013-06-26

Druk: MPiPS


