
INFORMACJE OGÓLNE: 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało dla: 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  
ul.Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa 
Wpis do rejestru stowarzyszeń w KRS: 22.01.2002 r. pod numerem 0000083356 
NIP: 5261673344 
REGON: 006237795 
 
2)  Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016  - do 31.12.2016. 
 
3) Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Towarzystwo nie zamierza, 
ani nie musi, zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Rady 
Głównej Towarzystwa, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności przez Stowarzyszenie. 
 
4) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 
330), 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. Towarzystwo zdecydowało się 
stosować uproszczenia przewidziane w Ustawie dla jednostek mikro (w związku ze 
spełnieniem warunków wymienionych w art. 3 ust. 1a pkt 1 Ustawy koniecznych do 
określenia Jednostki jako jednostki mikro) i nie będzie sporządzała informacji dodatkowej. 
Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą memoriału, tzn. skutki transakcji 
innych zdarzeń są ujmowane z chwila wystąpienia a nie z chwilą zapłaty oraz ujmowane są w 
sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą. 
  
Jednostka wybrała wariant porównawczy sporządzanego rachunek zysków i strat. Ustalona 
w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, 
o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. 
Środki trwałe 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. 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie koszty. 
 
Warszawa, 31.03.2017 r. 
 
  
Rada Główna Główna Księgowa 

 


