Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM SOBIESKIEGO 279 84-200 WEJHEROWO
WEJHEROWO POMORSKIE KRS 0000498752 Sąd Rejonowy w Gdańsku
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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
Roczne sprawozdanie sporządzone przy załozeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 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
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z
dn.29.09.1994. z późniejszymi zmianami w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 01.01.2018.
- Wartości niematerialne i prawne , środki trwałe i środki trwałe w budowie.
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych ( umorzeniowych ) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty
rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Stawki amortyzacyjne ustala się metodą liniową ( dla nowych środków trwałych ) lub
indywidualną ( dla używanych środków trwałych ). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały do końca tego miesiąca , w którym następuje zrównanie wartości
odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub ,w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano
lub stwierdzono jego niedobór. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ( w 2018 roku -10,000 zł ) ustala się
odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe ) w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując całą wartośc początkową w momencie oddania do
użytkowania. Stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się na podstawie art. 16a -16 m ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 ( Dz.U. 1993 nr 106,poz.482 z późniejszymi zmianami ).
Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) są
analogiczne do metod wyceny środków trwałych.
- Akcje i udziały oraz inwestycje w nieruchomości
Udziały i akcje wycenia się wedlug ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości
- Należności długoterminowe i krótkoterminowe oraz roszczenia
Należności długoterminowe i krótkoterminowe oraz roszczenia wycenia się w kwocie wymagjącej zapłaty. Należności podlegaja aktualizacji
wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny. Odpisy aktualizacyjne tworzy się z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z
daną należnoscią.
- Zapasy
Materiały i towary odpisuje się w koszty na dzień ich zużycia , ustalając ich stan wg metody FIFO.
- Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Koszty i wynik finasowy
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W ciągu roku obrotowego koszty ujmuje się rodzajowo w obrębie kont Zespołu 4 i 5 , a na dzień bilansowy sporządza się rachunek zysków
i strat wg załącznika nr 6 do ustawy.
Przedłożony rachunek zysków i strat oraz bilans sporządzony został na dzień 31.12.2018 wg wzoru dedykowanego organizacjom
pozarządowym , stanowiącym załącznik nr 6 do ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.
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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
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