
 

 

 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 

 

I  Przedstawienie Stowarzyszenia. 

 1.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w  Łodzi. 

  - siedziba:  92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267. 

  - przedmiot działalności:  przedmiotem działalności jest : 

  Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków 
życiowych, zdrowotnych, zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, 
gospodarczym, zawodowym, kulturalnym kraju. 

 Wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak 
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, rozumianych jako proces 
optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie, po to, by zapewnić im możliwość 
kierowania własnym życiem. 

 Likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie 
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem 
rozsianym i kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami. 

 Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym  
w kraju i na arenie międzynarodowej. 

 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

   2. Rejestracja Stowarzyszenia. 

      Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze 
Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej – pod numerem KRS 0000049771. Od 24.11.2004 r. 
zarejestrowane jest  jako organizacja pożytku publicznego.  

 Dane o wcześniejszej rejestracji: 
Rejestr Stowarzyszeń Dział A Nr 854 Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny. 

 NIP  729-20-17-464 

 REGON  471538298 



II  Okres objęty sprawozdaniem. 

1. Roczne sprawozdanie sporządzono za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń  
dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 

2. Księgi rachunkowe prowadzi się za rok obrotowy pokrywający się z rokiem 
kalendarzowym, trwającym 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. 

III  Zasady rachunkowości. 

 Zgodnie z postanowieniem art. 4, ust. 5 oraz art.10, ust. 1, pkt. 2, a także rozdziału 4 Ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 1) z późniejszymi zmianami - ustalono 
następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły , 
dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym także dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne, zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji 
działalności. 

1. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia. 
2. Umorzenia dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich 

wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji zgodny z Ustawą. 
3. Umorzeń środków trwałych o niskiej wartości początkowej dokonuje się 

jednorazowo. 

 

Sporządzono dn. 28.02.2011 r. 
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