Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI UL. SZYBOWCOWA 23 54-130
WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe 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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załąznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
Przyjęte zasady rachunkowości:
- aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości
- amortyzacji zakupionych środków trwałych owartości powyżej 10 000 zł dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu zasad i stawek
wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osóbprawnych,
natomiast środki trwałe o niskiej wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie
przekazania do użytkowania,
- należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty,
- aktywa pieniężnew kasie zostały zinwentaryzowane na podstawie spisu z natury , a środki na rachunkach bankowych drogą potwierdzenia
zgodności saldna dzień 31.12.2018 r.
- kapitały (fundusze) zostały wycenione wg ichwartości nominalnej,
- rachunek wyników sporządzono wwariancie porównawczym,
- wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie,
- księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu Księgowego "Rewizor GT". DAneksięgowe są
zabezpieczone w sposób opisany przez producenta oprogramowania księgowego w sekcji " Dokumentacja księgowo-techniczna programu".
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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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