
 
 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 
 
 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji : Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

Oddział Wojewódzki w Szczecinie, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19 
 
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: nie posiada jednostek 

organizacyjnych 
 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 8514D, 9133Z 
 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy w Szczecinie, data 

wpisu: 17.09.2002, numer w ewidencji: 0000131441, statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON: 810745925 

 
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja): 

 
Danuta Januszewska  – Przewodnicząca Rady 

      Marzenna Gądek – Wiceprezes Zarządu do Spraw Finansowych 
      Władysława Żmijewska – Wiceprezes Zarządu do Spraw Organizacyjnych 
      Krystyna Gorczyńska – Skarbnik 
      Maria Król – Sekretarz Rady 
 
6. Określenie celów statutowych organizacji: 

 
Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków 
życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, 
gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju. 
Wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak 
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania 
optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość 
kierowania własnym życiem. 
Likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie 
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem 
rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami. 
Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w 
kraju oraz na arenie międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze 
Światową Federacją Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi 
organizacjami innych krajów. 

 
7. Czas na jaki została utworzona organizacja: nieograniczony 
 
8.  Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013  

 
 



9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 
  

10.  Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 
wyboru. – stosowany jest porównywalny rachunek wyników 
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się 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.  
 

• Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych 

• Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - wg cen 
nabycia 

• Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów – wg cen 
rynkowych 

 
 

Prezes: Danuta Januszewska     

   Wiceprezes: Marzenna Gądek 

   Wiceprezes: Władysława Żmijewska 

   Skarbnik : Krystyna Gorczyńska 

    

Sekretarz: Maria Król 


