
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM UL. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 28 80-365
GDAŃSK GDAŃSK POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieoznaczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 - 31.12.2018r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęto następującą zasadę ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:                                                                                     
                                              Wartość materiałów podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie. Na moment bilansowy dokonuje się
ustalenia tych składników i ich wyceny na poziomie cen zakupu.

Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:                                                                                             
                                                  Środki trwałe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Podstawą dokonywania rocznych odpisów
amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia  wartości początkowej danego środka trwałego. W roku obrotowym 2018
przyjęto do eksploatacji budynek siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem

Wykazano w bilansie inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności od
kontrahentów w wartości nominalnej. 

 

Data sporządzenia: 2019-07-10

Data zatwierdzenia: 2019-06-14

Grażyna Kalinowska-Formella

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia 
Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia 
Małgorzata Marszałek – sekretarz 
Daniel Malinowski – członek Zarządu 
Marek Ostrowski – członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-15
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