Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYDOZĘ (MPS) I CHOROBY RZADKIE RADNYCH 9A 05-503
GŁOSKÓW GŁOSKÓW MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym to rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 Stowarzyszenie Chorych na
Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
Stowarzyszenia.
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 zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi
jednostki kontynuujące działalność.
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je
według wartości nominalnej. Posiadane środki w euro wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.
BILANS
Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i
późniejszego wykorzystania według:
a) cen nabycia
b) kosztów wytworzenia
c) cen sprzedaży w przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia ( nieodpłatne przyjęcie)
d) wartość przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów) pomniejszonych o odpisy
umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się; nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz początkowej wartości do 3 500,00 zł, a
powyżej 1 500,00 zł umarzane są jednorazowo, natomiast do 1 500,00 zł i poniżej odpisywane są w koszty w momencie zakupu.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową zgodnie z planem amortyzacji.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Zobowiązania Stowarzyszenia wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń a także odnoszenia ich skutków finansowych Stowarzyszenie dokonuje w
następujący sposób:
a) czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych - zasada współmierności.
b) biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.
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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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