Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Lędzińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin
Lędziny
ul. Hołdunowska 39/5, 43-143 Lędziny
2.Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Nie dotyczy.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
PKD 94.99.Z.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie
REGON
Krajowy Rejestr Sądowy – Katowice
05.04.2001.
0000005834
REGON : 276924902
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Piotr Goj - prezes
Stefan Bogacki - wiceprezes
Barbara Haśnik - członek zarządu
Piotr Szydłowski - członek zarządu
Sławomir Piltz - członek zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
- świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
- organizacja rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych,
- organizacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością
Stowarzyszenia
- niesienie wszelkiej pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
- niesienie wszelkiej pomocy medycznej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
- wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób
pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością,
- przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy,
- organizowanie spotkań mających na celu wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością,

- dowóz osób objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i
integracyjne,
- świadczenie wszelkiej pomocy materialnej osobom objętym działalnością
Stowarzyszenia.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Nie dotyczy.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Za rok obrotowy 2016.
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Nie dotyczy.
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.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
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.
Wyceny aktywów i pasywów zostały zapisane w informacji dodatkowej.

