Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE SYNDROM TOURETTE'A SZPITALNA 5 5 00-031 WARSZAWA
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
KRS 0000189160
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
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 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a.
Brak zagrożeń kontynuacji 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
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2018 w oparciu o
program finansowo-księgowy Symfonia FK, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
1) Środki trwałe - Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne
2) Należności i roszczenia - Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności.
3) Środki pieniężne w PLN - W PLN według wartości nominalnej, w walucie obcej według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień
bilansowy
4) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
5) Zobowiązania - Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty.
6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy.
7) Rozliczenie międzyokresowe przychodów - Równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w
następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość należnych środków, których wykonanie zostało zakończone, lub jest w trakcie realizacji,
a otrzymano jedynie zaliczkę.
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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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