
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
80-365 GDAŃSK
DĄBROWSZCZAKÓW 28 
0000112634

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celami działania Stowarzyszania są:
1/ Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, opiekunom 
     i specjalistom.
2/  Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, opieki, aktywizacji 
         zawodowej i społecznej oraz  pracy osób autystycznych
3/  Zorganizowanie banku danych na temat autyzmu.
4/  Popularyzowanie problemu.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sad Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Piekarnicza 10
80-169 Gdańsk
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01-01-2015 do 31-12-2015

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
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

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

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym działa w oparciu o statut i zgodnie z Ustawą o Działalności 
Pożytku Publicznego.  Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o ustawę o rachunkowości.
Rokiem obrotowym dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności i zawiera 
dane za bieżący rok obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni.

Wykazane w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 
września 1994r o rachunkowości (Dz.U. nr 76 poz 694 z póżniejszymi zmianami).

Środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500,00 ) amortyzuje się w kwocie odpowiadającej ich wartości w 
momencie przekazania do użytkowania.

Materiały wycenia się w cenach ich zakupu. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich 
poniesieniu.
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