Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice,
województwo małopolskie, gmina Gorlice, powiat Gorlicki, miejscowość Kwiatonowice
Kwiatonowice 21, 38 – 333 Zagórzany.
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak teŜ nie sporządzających takich
sprawozdań)
Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia to:
- Publiczne Gimnazjum ,,Mała Szkoła”,
- placówka wsparcia dziennego Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Iskierka”.
Jednostki te nie sporządzają samodzielnych sprawozdań finansowych.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9133 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej nie
sklasyfikowanyh,
8010 B – szkolnictwo gimnazjalne,
8532 D – pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.
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 dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 20 lipca 2001 roku,
jako organizacja poŜytku publicznego dnia 31 sierpnia 2006 r.
numer KRS: 0000029354,
numer NIP 738 – 18 – 71 – 415,
numer REGON: 492047440.
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Renata śegleń – Prezes,
Barbara Karp – Wiceprezes,
Małgorzata Bajorek – Członek Zarządu,
GraŜyna Wilczkiewicz – Członek Zarządu,
Renata Filipowicz - Członek Zarządu.
6. Określenie celów statutowych organizacji
- wspieranie wszechstronnego i zrównowaŜonego rozwoju oświatowego, społecznego,
kulturalnego i gospodarczego Kwiatonowic i okolic.
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnych
społecznościach.
- zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji administracji
oświatowej i samorządowej dotyczących szkół i placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
- zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeŜeli jest on ograniczony
w statucie
Okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.
9. Wskazanie, Ŝe sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeŜeli w skład
organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdania finansowe.
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Stowarzyszenia Oświatowego Wsi
Kwiatonowice i 2 wchodzących w jego skład jednostek organizacyjnych, które nie
sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych.
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na powaŜne zagroŜenia dla
kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła
jednostce prawo wyboru.
Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice prowadzi pełną rachunkowość.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Stowarzyszenie nie
prowadzi wyceny aktywów i pasywów. Ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.

Prezes Stowarzyszenia - Renata śegleń

Członek Zarządu – Renata Filipowicz

Kwiatonowice, 14. 03. 2007 r.

