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KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 r.

1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku 15-338 Białystok, Pułaskiego 96.
2. Jednostka nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowym przedmiotem działalności jest: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej nie sklasyfikowana – kod PKD 9499Z
4. Rejestr Stowarzyszenia prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, data wpisu 29.08.2001 r., numer w ewidencji 0000039753, numer Regon 050530182.
5. W skład Zarządu wchodzą:
dr. Jolanta Świderska prezes 
mgr Elżbieta Krysiewicz v-ce prezes
Danuta Oksztulska skarbnik
Małgorzata Alina Sacharko sekretarz
Sławomir Lawda członek
Joanna Kaźmierczak członek
Janusz Burchacki członek
Komisja Rewizyjna
Ewa Borawska przewodnicząca
Jolanta Sebastianiuk członek
Katarzyna Bek członek

6. Celem statutowym organizacji jest:
Inicjowanie lub prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin  w sprawach 
dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych i ich sytuacji materialnej oraz adaptacji w społeczeństwie 
ludzi zdrowych.
Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w 
których żyją osoby autystyczne.
Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.
7. KTA Oddział w Białymstoku rozpoczął swoją działalność 27.03.1997 r.
8. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Rok obrotowy 
pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację 
przez czas nieokreślony. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń 
dla kontynuowania przez organizację działalności.
10. Przyjęte zasady 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.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o 
rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 
r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  a także aktualizacji 
środków trwałych (Dz. U. Nr 6 ze zm.) według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Środki trwałe 
amortyzowane są metodą liniową.

11. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. W roku 2011 polegała ona na prowadzeniu  terapii dla 
chorych dzieci.

Białystok dn. 22.03.2012 r.

Sporządził: Dorota Waśkiel
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Sporządzono dnia:2012-07-15

Dotyczy:

II. Opis działalności pożytku publicznego.

2. Informacje na temat lokalizacji i aktywności placówek w okresie sprawozdawczym.

W informacji na temat lokalizacji i aktywności placówek w zakładce dotyczącej Specjalistycznej Poradni dla 
osób z Autyzmem mającej swoją siedzibę w Białymstoku w zakładce "liczba odbiorców" zostało wpisane "1". 
Osoba ta została przyjęta w miesiącu styczniu następnego roku.
Zapisu takiego dokonano (po konsultacji telefonicznej z pracownikiem Ministerstwa pod numerem telefonu 022/ 
661 11 37 w dniu 11 lipca 2012r.)gdyz system nie przyjmował wartości "0" jaka należało wpisać w pozycji 
"liczba odbiorców".

Sporządziła: Monika Kożuchowska - Dojlido
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