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KRAKÓW, MARZEC 2019

OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd
Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „Razem z czwórką”
przy SOSW nr 4 w Krakowie przedstawia sprawozdanie finansowe w formie przewidzianej dla
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art.
3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, na dzień 31.12.2018 roku, według załącznika nr 6 ustawy
o rachunkowości, na które składają się:






wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

Kraków, dnia 25 marca 2019 roku

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ „RAZEM Z CZWÓRKĄ” PRZY SOSW NR 4 W KRAKOWIE

1.
Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „Razem
z czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie
Siedziba oraz adres: ul. Hieronima Wietora 7, 31-067 Kraków

Numer w rejestrze sądowym: Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną „Razem z czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie zostało z dniem 15.10.2009 roku
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000339426 w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
2. Prowadzenie wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną działalności
edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, rewalidacyjnej, profilaktycznej oraz podnoszenie jakości
i poziomu kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Wspieranie działań statutowych SOSW nr 4 w Krakowie.
4. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną pełnego funkcjonowania we wszystkich
sferach życia: kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej itp.
5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie.
6. Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej,
a także socjalnej.
7. Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
a także ich rodzinom.
8. 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.
9. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
wśród społeczności lokalnej.
10. Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, działanie na rzecz
integracji społecznej.
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku
do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia,
nauczycieli, pracowników socjalnych, terapeutów, wolontariuszy.
2. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, spotkań, sympozjów.
3. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
4. Określenie i przestrzeganie wymagań etycznych wobec członków i pracowników Stowarzyszenia,
a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną.
5. Prowadzenie grup wsparcia, samopomocowych, prowadzenie działalności interwencyjnej
w sytuacjach kryzysowych.
6. Przekazywanie środków rzeczowych, codziennego użytku dla rodzin w sytuacjach kryzysowych.
7. Przekazywanie środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków dydaktycznych.
8. Organizowanie imprez dobroczynnych, zbiórek pieniędzy i darów rzeczowych.
9. Pozyskiwanie funduszy od sponsorów, instytucji pozarządowych, władz samorządowych.
10. Organizowanie wyjazdów turystycznych, wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
11. Wyposażenie pomieszczeń warsztatowych, dydaktycznych, internatowych.

2.
Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:
Czas trwania działalności Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną „Razem z czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie jest nieograniczony.

3.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4.
Informacja o zamiarze kontynuowania działalności:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie funkcjonowania i kontynuowania działalności organizacji.

5.
Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie , w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
podatkowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów.
Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.


Środki trwałe

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się od pierwszego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania - drogą
systematycznego i planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres
amortyzacji.


Wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według cen nabycia , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w terminie przewidzianym jak dla środków trwałych


Środki pieniężne

Organizacja posiada środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie
w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.



Materiały

Wycenia się w wg cen zakupu. Rozchód odbywa się według ceny ewidencyjnej metodą
szczegółowej identyfikacji. Materiały przeznaczone na bieżące potrzeby statutowe odpisuje się
w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktury lub rachunku pod datą ich zakupu.



Zobowiązania

Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Dzieli się je na zobowiązania krótkoterminowe
i długoterminowe.


Fundusz statutowy

Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej



Rachunek zysków i strat

Obejmuje on wszystkie osiągnięte i przypadające (na dany rok obrotowy) na rzecz stowarzyszenia
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Rachunek zysków i strat sporządzany jest
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym.


Sprawozdanie finansowe

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
w sposób przewidziany dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych,
oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, wg załącznika nr 6 do ustawy
o rachunkowości.
Jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok nie podlega obowiązkowi badania ani ogłaszania.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy, obejmujące:
a). wprowadzenie do sprawozdania finansowego
b). bilans
c). rachunek zysków i strat
d). informację dodatkową

