Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka”
99-320 Żychlin, ul. Krasickiego 14
2. Stowarzyszenie nie posiada oddziałów.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
PKD 85.32.C Pomoc społeczna pozostała
4. Miejsce rejestracji :Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS
Data rej. 04.03.2005r.
KRS 0000 229817
NIP 775-248-54-17
Regon 100017138
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Urszula Weber – Król - prezes
Elżbieta Świątkowska - wiceprezes
Zofia Gutowska
- wiceprezes
Rozalia Kranc
- skarbnik
Teresa Jackowska
- członek zarządu
Agnieszka Brzozowska - członek zarządu
Barbara Wojciechowska - członek zarządu
6. Celem stowarzyszenia jest:
1.Działalność edukacyjno – profilaktyczna.
2.Działalność terapeutyczno – korekcyjna.
3.Działalność informacyjno – konsultacyjna.
4.Działalność z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu.
5.Rehabilitacja zawodowa, społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
6.Pomoc w zatrudnieniu i społecznym włączeniu młodzieży niepełnosprawnej w politykę
Unii Europejskiej.
7.Angażowanie się w działania służące przestrzeganiu praw niepełnosprawnych.
8.Wszechstronna pomoc społeczna, praca środowiskowa.
9.Działalność charytatywna.
10. Wspieranie finansowe inicjatyw młodzieżowych.
7.

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.

9.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
 Środki trwałe
 Materiały
 Towary
 Należności
i zobowiązania
 Środki pieniężne,
fundusze własne,
oraz pozostałe
aktywa i pasywa

- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a
także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- według cen nabycia,
- według cen nabycia,
- w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem
ostrożności ,

- według wartości nominalnej.

W trakcie trwania roku nie dokonywano zmian zasad rachunkowości.
Stowarzyszenie nie udzielało w 2015 roku pożyczek ani świadczeń o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających stowarzyszenia.
10.

Metody amortyzowania środków trwałych:
a/ środki trwałe nowo nabyte o wartości początkowej powyżej
3.500 amortyzuje się metodą liniową według stawek określonych w odnośnych rozporządzeniach Ministra Finansów dotyczących stawek amortyzacyjnych,
b/ środki trwałe o wartości początkowej 3.500 zł i poniżej amortyzuje
się jednorazowo w momencie wydania do użytkowania.
c/ wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł amortyzuje
się jednorazowo w momencie przyjęcia.

