
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

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

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2017 do 31.12.2017

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

5) 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
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, ze działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego.
6) 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)

7) 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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017 rok są zgodne z ustawą 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z pózn. zmianami, zwana dalej ustawą, która określa między 
innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę 
i miejsce sprawowania zarządu na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, przy czym dokonywana jest 
aktualizacja zapasów i należności.
Amortyzacja -odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są 
na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów stanowiących załącznik do ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3500,00 PLN ujmowane są w ewidencji 
wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazania do użytkowania. 
Należności długoterminowe i krótkoterminowe-  należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia 
wykazane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności). Należności wyceniane są w 
kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne i przeterminowane dokonywane są odpisy aktualizujące po 
dokonaniu indywidualnej oceny danej należności.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe-  Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej 
zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także naliczone odsetki za zwłokę (jeżeli 
występują). Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe – inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania 
wycenia się według cen zakupu. Inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wyceniane są według cen 
nabycia.
Inwestycje długoterminowe – inwestycje długoterminowe w księgach rachunkowych na moment  ich nabycia 
lub powstania wycenia się według cen nabycia.
Pomiar wyniku finansowego -  jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
Sposób sporządzania sprawozdania finansowego – jednostka jako nie podlegająca badaniu sporządza:
bilans
rachunek zysków i strat 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
informację dodatkową
sprawozdanie Zarządu z działalności

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Druk: MPiPS


