Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE UL. OKOPOWA 5 357 20-022 LUBLIN
LUBLIN LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok 2021
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
Tak
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
1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie przyjęła następujące
ustalenia:
-składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,
-składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 Stowarzyszenie zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3.Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów Stowarzyszenie wycenia w cenach zakupu ustalonych
przy zastosowaniu metody FIFO.
4.Należności i roszczenia oraz zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu.
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności i
zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na ten dzień.
5.Rozliczenia międzyokresowe wycenia się wg wartości nominalnej.
6.Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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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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