
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY

(dalej: PWIN lub Instytut)

PRZEMYŚL, PODKARPACKIE;

ul. GRODZKA 3, 37-700 PRZEMYŚL;

PRZEMYŚL, PODKARPACKIE;

NIP: 795-10-02-925, REGON 005070407;

Wpisany w dniu 22 lipca 2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń;

Numer KRS: 00001

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Zgodnie z § 2 pkt 4 Statutu PWIN został powołany na czas nieokreślony i działa nieprzerwanie od 2 lutego 1990 r. do: nadal.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2018 do 31-12-2018 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 PWIN w dającej się przewidzieć przyszłości,
co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane żadne okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez PWIN dalszej działalności.

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

Zasady (polityka) rachunkowości stosowane w księgach rachunkowych prowadzonych w PWIN przyjęte zostały na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.; t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 i 398 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie załącznika nr 6 do ww. ustawy o rachunkowości dotyczącego organizacji (jednostki)
działającej w sferze pożytku publicznego.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wycenia się nie rzadziej niż na dzień
bilansowy według rzeczywistych cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia.

Wycena tych aktywów i pasywów dokonana została zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie o rachunkowości, z tym,
że:

(a) środki trwałe o jednostkowej cenie nabycia nie wyższej niż 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty;

(b) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych;

(c) należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

 

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest drogą systematycznego, planowego
rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej cenie nabycia (wartości początkowej), nieprzekraczającej 3.500 zł,
amortyzuje się lub umarza w sposób uproszczony, przez dokonanie jednorazowego pełnego odpisu wartości w koszty działalności, natomiast o
wartości wyższej amortyzowane są przy zastosowaniu metody liniowej.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady i stawki określone w wykazie rocznych stawek
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amortyzacyjnych przewidzianych w przepisach podatkowych.

 

Rachunek wyników (zysków i strat) sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 6 do ww. ustawy o rachunkowości dotyczącym organizacji
(jednostki) działającej w sferze pożytku publicznego.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa w następnym roku obrotowym odpowiednio:

a) przychody (wartość dodatnia – zysk),

b) koszty (wartość ujemna – strata),

c) różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

 

W roku 2018 nie wystąpiły żadne istotne zmiany stosowanych metod i zasad księgowości w stosunku do roku poprzedniego.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

mgr Ryszard T. ŁAMASZ - Kierownik Biura PWIN
dr Stanisław STĘPIEŃ - Prezes Zarządu PWIN 
dr inż. Aleksander KOLAŃCZUK - Wiceprezes 
dr Anna SICIAK - Sekretarz

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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