
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało dla:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa

Wpis do rejestru stowarzyszeń w KRS: 30.07.2004 r. pod numerem 0000110888

NIP: 5252211472

REGON: 140285

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. - do 31.12.2018 r.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości. Stowarzyszenie nie zamierza, ani nie musi, zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
Zgodnie z wiedzą Rady Głównej Stowarzyszenia, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
przez Stowarzyszenie.

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o
rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości
dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą memoriału, tzn.
skutki transakcji innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia, a nie z chwilą zapłaty oraz ujmuje się je w sprawozdaniu
finansowym okresu, którego dotyczą. Jednostka wybrała wariant kalkulacyjny sporządzanego rachunek zysków i strat zgodnie z
Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.

 

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

Sposób wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, które posiada jednostka:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty,
inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe (lokaty bankowe, akcje, udziały, obligacje) wycenia się wg ceny nabycia,
kapitały, fundusze własne – w wartości nominalnej
należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny,
rozliczenia międzyokresowe wycenia się wg wartości nominalnej.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia:

KATARZYNA ZAWADA

MAŁGORZATA CZAPSKA, BOŻENA JELIŃSKA,
AGNIESZKA KARAŚ, JOANNA OKARMA, ELŻBIETA
DORACZYŃSKA, ANETA MAZUREK, MARIA
MAJEWSKA

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
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