
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” 

ul. Mestwina 32 

84- 100 Puck 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 

PSWONU „Razem” jest jednostką samodzielną, sporządzającą samodzielnie 

sprawozdawczość finansową 

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

PKD 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana, szeroko rozumiana działalność  jako organizacji członkowskiej 

działającej na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo 

 

4 . Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego       

rejestr,    data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w 

systemie REGON 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego . Data wpisu 03.07.2001r.  

Nr KRS 0000024132. Regon: 191324817 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu i komisji rewizyjnej (imię i nazwisko oraz funkcja) 

Zarząd: 

Zdzisław Sołtysiak  - Prezes 

Orzeł Zygmunt - Wiceprezes 

Andrzej Tramer - Sekretarz 

Ryszard Labuda– Skarbnik 

Pyś Ewa – Członek Zarządu 

 

Komisja rewizyjna: 

Aleksandra Kuchnowska-Mysłek  – Przewodniczący 

Alicja Grabowska- Sekretarz 

Jolanta Konkel - Członek  

 

6. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem statutowym stowarzyszenia jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego 

poprzez działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego 

fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnoprawnych umysłowo oraz aktywnego i 

godnego uczestnictwa w ich życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. 

 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie 

Okres trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym   

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 

finansowe. 

Stowarzyszenie  sporządza łączne sprawozdanie. 

 



10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 

czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez 

nią działalności.  

      Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu     kontynuowania 

działalności również w następnych latach . 

  

11.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 

wyboru.  

Przyjęte zasady (politykę) 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), ustala się wynik finansowy i sporządza 

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 

porównywalne.  

Wycena aktywów i pasywów następuje wg. wartości rzeczywistych ujętych w 

dowodach zakupu jak i dokumentach przychodów. 

 

     Sporządzono 16.03.2016 roku 

     Zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu dnia   

 

Podpisy Zarządu PSWONU „Razem” 

 

Zdzisław Sołtysiak  - Prezes……………………………………………………………… 

 

Zygmunt Orzeł- Wiceprezes……………………………………………………………… 

 

Andrzej Tramer – Sekretarz………………………………………………………………. 

 

Ryszard Labuda – Skarbnik……………………………………………………………. 

 

Pyś Ewa – Członek Zarządu…………………………….……………………………… 

 

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Aleksandra Kuchnowska-Mysłek  – Przewodniczący…………………………………. 

 

Alicja Grabowska- Sekretarz………………………………………….……………….. 

 

Jolanta Konkel - Członek …………………………………………..………………….. 

 

 

Maciej Albertin – Dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego  ………………………………… 

 

Ernesta Littwin – Główny Księgowy………………………………..………………… 

 

 

 

 


