Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”,
adres siedziby: 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 12
2. Stowarzyszenie ”Klucz” posiada oddział w Pałecznicy, powiat Proszowice.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
1)
80. 42 B – Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie klasyfikowane
2)
85. 32.C – Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.

4. Właściwy sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie
7.
5. Zarząd Stowarzyszenia:
1) Wiesław Pietras
2) Ryszard Kamionka
3) Agnieszka Ścigaj
4) Monika Rydzyk
5) Tadeusz Posełek

32-300 Olkusz, ul. Curie-Skłodowskiej 16,
32-310 Klucze, Kolbark, ul.Źródlana 56,
32-310 Klucze, ul. Bolesławska 44,
32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul.Długa 21,
32-340 Wolbrom, ul. Boczna 15.

6. Cele statutowe Stowarzyszenia:
1) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
2) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
3) promowanie zdrowego stylu życia oraz konieczności dbania o swoje zdrowie,
4) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej
5) wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i
środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością,
6) działanie na rzecz zwalczania bezrobocia, aktywnej polityki rynku pracy i
integracji społecznej,
7) działania promujące rozwój lokalnej społeczności w oparciu o promocje
kształcenia,
8) promowanie idei integracji europejskiej,

7.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 5 lat.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Stowarzyszenie przyjęło metodę księgową wyceny aktywów i pasywów. 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.

