
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2013-06-29

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. KLUB SPORTOWY 
"PROMETEUSZ"
08-103 OPOLE STARE
WESOŁA 32 
0000349261

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
a/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych/,
b/ upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet  i mężczyzn,
c/ wspieranie rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży /w tym osób niepełnosprawnych/,
d/ promocja zdrowia,
e/ wspieranie oświaty, edukacji, wychowania i sztuki,
 f/ przeciwdziałanie patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania) i chorobom  
   cywilizacyjnym przez sport, rekreację i turystykę,
g/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
    także działań wspomagających rozwój demokracji,
h/ działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
j/ wspieranie i rozwój ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
k/ rozwój i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
l/  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej
ł/  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy KRS
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2012-31.12.2012

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) 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 pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS


