
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO 
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań 
 

2. Właściwy sąd prowadzący rejestr lub inny organ prowadzący rejestr, data wpisu, numer w ewidencji: 
 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego 
Data rejestracji w KRS: 07.01.2002 r., Numer KRS 0000073708 
 

3. Pozostałe dane identyfikacyjne organizacji: 
 

NIP:   778-11-75-234 
REGON:   630741250 
PKD 2007:  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (podstawowy przedmiot działalności) 
 

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: 
 

Aneta Wojciechowska – Przewodnicząca 
Marlena Dworczyńska – Wiceprzewodnicząca 
Julia Kisielewska – Sekretarz 
Monika Złakowska – Skarbnik 
Joanna Adamczak – Członek 

 

5. Cele Stowarzyszenia: 
 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem 
i całościowym zaburzeniem rozwoju. Stowarzyszenie realizuje swój podstawowy cel 
poprzez: 

 

a) propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych; 
b) podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, 

wychowawczymi, terapeutycznymi itp.; 
c) wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji 

w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu; podejmowanie 
działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie; 

d) współpracę z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami 
pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi  
i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami; wspieranie 
różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia; 

e) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową; 
f) składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku 

publicznego; 
g) prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym: 

- inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla osób 
z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju, a także ich rodzin, 
opiekunów i specjalistów zajmujących się tymi problemami; 

- organizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem  
i całościowym zaburzeniem rozwoju; 



- prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców, osób  
z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju; 

h) organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, 
grup terapeutycznych, szkół, przedszkoli, grup przedszkolnych i szkolnych, 
warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, domów pomocy 
społecznej, środowiskowych domów samopomocy, miejsc pracy chronionej oraz 
hosteli i mieszkalnictwa dla osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem 
rozwoju. 

 

6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 
 

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od dnia 1 stycznia 
2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, czyli za rok obrotowy 2021.  

 

7. Zasady (polityka) rachunkowości:  
 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, 
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Metoda 
wyceny aktywów i pasywów: zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej 
zapłaty, krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej, środki trwałe 
pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, należności wycenia się na dzień 
bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Wynik finansowy ustalany jest 
z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

8. Założenie kontynuacji działalności: 
 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego 
czas trwania jest nieograniczony. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu 
kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12 miesięcy. Nie są 
nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. 
 

9. Jednostki organizacyjne: 
 

Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych, zarówno sporządzających 
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich 
sprawozdań. 

 

Data sporządzenia: 21.03.2022 r. 

 


