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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski (OW PTSR) 
ul. Świętojerska 12 a, 00-236 Warszawa 
 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 
Nie dotyczy 
 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD  
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 

data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON 
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.05.2002 r. 
data ostatniego wpisu do KRS: 28.12.2011 
numer KRS 0000110888 
REGON: 140285209 

 
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

 
Prezydium Rady OW PTSR: 

dr Elżbieta Doraczyńska - Przewodnicząca Rady OW PTSR 
dr Maria Kassur - Wiceprzewodnicząca Rady OW PTSR 
Józefa Teresa Chmielewska - Skarbnik Rady OW PTSR 
Krystyna Doboszyńska - Sekretarz Rady OW PTSR 
 
Pozostali członkowie Rady OW PTSR: 

Marta Kowal 
Zbigniew Ewiak 
Ryszard Buchowiecki (rezygnacja przyjęta przez Radę 05.03.2011) 
 

 
6. Określenie celów statutowych organizacji 
Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym i ich 
przyjaciół działającą na gruncie konstytucji RP i ma na celu: 

1. zrzeszenie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, 
zdrowotnych oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym,  
kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 

2. wyzwalanie inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszech-
stronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu 
funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 

3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej 
społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie 
partnerskich postaw między tymi grupami, 

4. artykułowanie i prezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na 
arenie międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze Światową Federacją 
Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów. 
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7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie 

Nie dotyczy 
 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011. 

 
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji      

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 
finansowe.  
Nie dotyczy 
 

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

      Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 
 

11. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru. 
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując 
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jedna-
kowej 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 według następujących zasad: 
• Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

• Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 
lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się 
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do amortyzacji stosuje się metodą 
liniową. 

• Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: 
- Nieruchomości – nie dotyczy 
- Środki trwałe w budowie – nie dotyczy. 
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 
- Zobowiązania -  w kwocie wymagającej zapłaty 
- Kapitały (fundusze) własne – w wartości nominalnej. 
- Odstąpiono od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego.  


