Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym „OLIGUS”
24-200 Bełżyce, Matczyn 3
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie nie posiada odrębnych jednostek
organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
PKD 9499Z – Działalność Pozostałych organizacji Członkowskich – gdzie indziej
niesklasyfikowana.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego nr KRS LU XI NS Rej. KRS 5217/04/697KRS-213589, data wpisu
23.09.2004r. Statystyczny numer indentyfikacyjny REGON: 432719001
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Aneta Frąk – Tuziemska – Prezes
Barbara Grzegorczyk – Skarbnik
Agnieszka Borowiec – Członek Zarządu
Elżbieta Saczuk – Członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
Cele statutowe Stowarzyszenia:
1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo,
2) Integracja osób niepełnosprawnych umysłowo z osobami pełnosprawnymi,
3) Prowadzenie działalności edukacyjnej
4) Wspomaganie aktywności i rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym
5) Podniesienie poziomu życia ludzi z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin,
6) Udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych,
7) Propagowanie prawa do równych szans i udziału w ekonomicznym i społecznym
rozwoju osób niepełnosprawnych,
8) Wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych,
9) Działalność
w
środowisku
lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym.

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2015
8. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
W skład organizacji nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne. W związku
z powyższym stowarzyszenie nie sporządza łącznego sprawozdania.
9. 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.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Data sporządzenia: 01.02.2015r

