
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-06-09

1) nazwa i siedziba organizacji

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELITA "J-ELITA"
02-109 WARSZAWA
KS.TROJDENA 4 
0000238525

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Przedmiotem działalności wg PKD 2007 jest działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
nie sklasyfikowana.
Jednostka powstałą w 2005 roku i prowadzi działalność statutową zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru 
Sądowego nr KRS 0000238525
NIP: 
5262877155
 REGON: 
140209214

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sadowy Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2015 do 31.12.2015roku,

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę, 
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
stowarzyszenie działalności.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Stowarzyszenie sporządzając sprawozdanie finansowe opierało się na zapisach ustawy z dnia 29 września 
1994 roku ( Dz.U.  z 2009,nr. 152, poz.1223 z późn. zm.) zwane dalej UoR oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami 
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001( Dz.U.Nr 137, poz.1539 
zwana Rozporządzeniem
Aktywa i pasywa wyceniono  wg zasad określonych UoR, z tym że 
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500 zł umarzano jednorazowo w momencie przyjęcia ich do 
użytkowania, a do pozostałych  przyjęto metodę liniową.

Druk: MPiPS


