
INFORMACJE OGOLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we wlaSciwym rejestze sqdowym albo
ewidencji,

POLSKnE TOWAfiZYSTWO STWARDilJXII\JIA ROZSIAi{EGO ODDZtrAt- WARSZAWSKI NCI\?VOSIELICKA 12 00-466
WARSZAUIIA WARSZAWA [\,{,&ZOWI[CKI[ n r l{R.S SSSS1]-088 I
2) wskazanie czasu trwania dzialalno6ci jednostki, jezeli jest ograniczony

Czas tnryania nieoanaczony

3) wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem finansowym,

Rocene spralvaEdanie finans,owe za 20L5 rCIk

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowo5ci pzewidzianych dla jednostek mikro zwyszczegdlnieniem wybranych
uproszcze6,

Organizacja sto,sti.ie zasadlt rachunkpwo$ci prryjgte dtra.fednostek mikro stosovrnie do art,3 ust,l.a pkt ? i
spcrzqdza sprawozdanie finansolve zgodni€ E zal4{znikiem nr 4 do usta$ry CI rachunkowo,*ci CIraz korzysta E

niestosotva n *a za s:ad ostruine.| rlyceny.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone Wzy zaloheniu kontynuowania dzialalnoSci przezjednostkg
w dajqcej sig pzewidzie6 pzyszlo6ci oraz czy nie istniejq okoliczno6ci wskazujqce na zagrolenie kontynuowania przez niq
dzialalnoSci,

Roczne spravl.ozdanie flnanso$Je spCIrz4dzono przy zalozeniu kontynuowan$a dz*a*aNno6,c! prEez organizac.le.

Nie sE zn6ne akollczno,ici, ktore wsl<azlwra$by na istnlenie zagroz€n;a dfa kontynuowan,a dzdalalnofci przez
orEanfuacje

6)om6wienie pzyjgtych zasad (polityki) rachunkowo6ci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (tak2e amortyzacji),
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzqdzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawii
jednostce prawo wyboru.
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Przyjq,te zasady ractrunkarnrofti stosuje slq w spcsoh ciqqly, dakonujqc w kole.fnych latach obrotowych

iednako1v,ego Eruilot,sania operacjl goryudarc{y*h,}ednakourcj \[yceny akfyv',aw i pasywottl ustaia siq vq,'nik

flnasorr.rl tat(, aby za kn$efne fata inforrsac,]e vl nlch zatqrarte hyly porown L",.alael

- nafezno$ci isohorryrEzania - tnl lEu,totac.h wynraga$nq zap*at1'

-kapitaly wlasne w wartoici nonnina$nej

-$rodl<i trwale i wantor*c* nlematerialrrc i pralvne wycenia siq wg cen nabyCia, pnmniejszone o odpisy

anrortyzacyjne, 
'

-ir"odkl trwale o wantosc:! przekacza.$qce.$ 350*zf amortyzowane rnetodq linlorrrE; $rodki trwale c wartoici

nieprzekracza.;Ece.j 35*0zl amorlyzowane sA wg lasady l-0CI.}6 adplsu warto$ci \s ltlCIrnertcie rakupru

-jrodki pieniq2ne - Sturnrerzyszenle poslada irodki finansowe w kasie i na raclitunlcac.h hankawyctt tyNko w wa$uci'

p olsk$ej; !vy( en a rqt Kia l'to$c I n a rn i n a * nej,

Gt6wna Kg.lggowa
Oddzialu Wafshwskie

Jolanta Cho
Data spozqdzenia:20'l 6-03-31

Data zatwierdzenia:

Jolanta Chodakiewicz

lmig i nazwisko osoby, kt6rej powiezono prowadzenie
ksiqg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowo6ci

Andzej Pawliszewski,
Bo2ena Jelifiska,
Malgozata Czapska,
Joanna Okarma,
Aneta Mazurek,
El2bieta Doraczyrlska,
Maria Majewska

lmiq i nazwisko kierownika jednostki, a je2eli jednostkq kieruie organ
wieloosobowy, wszystkich czlonk6w tego organu - na podstawie art. 52 ust.
2 ustawv o rachunkowosci
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