Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA PL. KOLEGIACKI 12A 61-841
POZNAŃ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania nieoznaczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez okreas 12 miesięcy i dłużej.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Towarzystwo.
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
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów:
- należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty
- kapitały własne w wartości nominalnej
- środki trwałe oraz wartości niematwerialne i prawne według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wrtości
przekraczajacej 10 000,00 zł amortzowane są liniowo z zastosowaniem obowiązujących stawek amortyzacyjnych ; środki trwałe o wartości
nieprzekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są w 100% w momencie zakupu.
- środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Stowarzyszenie posiada środki finansowe w kasie i na rachunkach bankowych tylko w
walucie polskiej.
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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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