
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PoLsKlEGo zWlĄzKU NlEwlDoMYcH

oKRĘGU MAzoWlEcKlEGo
z siedzibą

w Wařszawie przy ul. Jasnej 22

ZA ROK OBROTOWY 2014

l' WPRowÂ,DzENlE Do sPRAWozDANlA FlNANsowEGo

Przedmiotem podstawowej działalnoŚci okręgu Mazowieckiego Polskiego związku

Niewidomych w roku obrotowym 2014 było:

a) prowadzenie i Wspďdziałanie w prowadzeniu rehabilĺtacji podstawowej, leczniczej,

społecznej i zawodowej niewidomych

b) organizowanie oraz wspołdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej

i artystycznej niewidomYch,

c) organizowanie oraz współdziałanie W organizowaniu rlżnych form działalności sportowej,

turystycznej i rekreacyjnej niewidomych,

d) wspÓłdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi W

rozwiązywaniu problemóW socjalno-bytowych osób niewidomych,

e) działanie na Îzecz zatrudnienia niewidomych, organizowanĺe rÓżnych form kształcenia i

szkolenia zawodowego,

f) prowadzenie szkolenia idokształcania nauczycieli, instruktorów rehabilitacji iinnych osób

pracującychzniewidomymi1naÍzeczniewidomychatakŹerodzicówiopiekunlwoslb

niewidomych

g) działania na Îzecz wydawania czasopism i innych Wydawnictw pismem punktowym'

drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dostępnych dla niewĺdomych a także

îa ţzecz zwiększenia ich dostępnoŚci

okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych posiada 40 Klł terenowych Polskiego

Związku Niewidomych na terenie wojewÓdztwa mazowieckiego, któľe to jednostki nie

sporządzają sprawozdań ínansowych'

PoIski Związek Niewidomych okręg Mazowiecki o statystycznym numerze identyfikacji REGoN

016077250, dnia .l6.06.2003r. został zaĘestrowany W sądzie Rejonowym dla M. st. Warszawy'

Xll \^/vdział Gospodarczy Kľa.jowego Rejestru sądowego w Rejestrze stowazyszeń, lnnych

organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych zakłedövý

opieki Zdrowotnej' pod numerem KRs oooo163347 . Podmiot nie jest wpisany do Rejestľu

PrzedsĺębiorcÓw.

;Jolskl związex 1ţ ĺew lçl u ÍÎl ý c i'okręÍ lćă!.jlfiěĆi(i
!l. !aś|]- ::' ". ]a.] 'ł: ,::J!v.,
ler 6J: :. :' 

" . 
::r -3i, Lrl

\lP 525_2] .11 )Ĺi] :ii. i];\] . arl' ?.ĺ

3

4. organem uprawnionym do reprezentacjl okręgu Mazowieckiego Polskiego kuąz

NieWidomych jest Prezydium Zaţządu okręgu Mazowieckiego PoIskiego Związku Niewidomych
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, ''l-,|;, ,' 5' 'SkłäďFĚzydium na dzień 31'122014Î' pÎzedstawiał się następująco:

': i' ' 'ł;-:5ila) Andrzej Mazur - Prezes Polskiego Związku Niewidomych okręgu Mazowieckiego
b) Zdzisław Galas - V-ce Prezes Polskiego związku Niewidomych okręgu Mazowieckĺego
c) Zofia Smorzewska -

Mazowieckiego

d) Jarosław skarŻyński -

Mazowieckiego

e) Dorota Data-Pawlak

Mazowieckiego

f) Barbara Wojciechowska

Mazowieckiego

V-ce Prezes Polskiego Związku Niewidomych okręgu

sekretarz Polskiego Związku Niewidomych okręgu

skarbnĺk Polskiego Związku Niewidomych okręgu

skład Prezydium na dzień podpisania nĺniejszego sprawozdania. przedstawia się następująco:
a) Maciej Dunin-Borkowski _ Prezes Polskiego związku Niewidomych okręgu

l\ilazowieckiego

b) zdzisław Galas - V_ce Prezes Polskiego Związku Niewidomych okręgu Mazowieckiego

c) Andrzej Patatyn - V_ce _ Prezes Polskiego związku Niewidomych okręgu
Mazowieckiego

d) Jarosław skażyńskj - V-ce - Prezes Polskiego związku Niewidomych okręgu
lvlazowieckiego

e) Anna Kďakowska - Sekretarz Po|skiego Związku Niewidomych okręgu Mazowieckiego

7' GłÓWne cele statutowe to:

_ zzeszanie osÓb niewidomych i słabowidzących W celu ich społecznej integracji,

rehabĺlitacji, wyriwnywania szans w dostępie do inÍormacji, edukacji, zatrudnienia i

szeroko pojętej aktywności społecznej a takze W celu ochrony ich praw obywatelskich.

- reprezentowanie swoich członkÓW Wobec organÓw naczelnych państwa, administracji

rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

8' Przedmiotowe sprawozdanĺe fĺnansowe obejmu.je rok obrotowy: od 01.0ĺ.2014 - 31j2'2014 r.

9' Roczne sprawozdanie sporządzone zostało przy załoŻeniu kontynuowania działalności przez

Polski Związek Njewidomych okręg Mazowjecki, co najmniej 'ĺ2 miesięcy i dłużej. Nie są znane

nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŹnych zagroŻeń dla kontynuowania

działalności.

10. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Wymogami Ustawy z dnia 29 wŻeśnĺa
1 994 roku o rachunkowości (Dz' U. z 11 .03.2013Î ' poz. 330).

V_ce Prezes Polskiego związku Niewidomych okręgu
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spĺawozdanie tinanSowe sporządzone zostało nall''poäštáwre' kšiąó o rąĺjiggkowych prowadzonych

zgod(liezdokumentacjąpÎzyjętychzasad(polityką)rachunkowości,ustalonychiwprowadzonychdo

stosowania Uchwałą Prezydium zarŻądu okręgu PZN z dnia 'ĺ 3'03'2oo8 nr XVlll- P/46/08

z dnia 13.03.2008 roku:

zakładowe zasady' metody ĺwzory Wybrano spośrld możliwych do stosowania zasad' metod iwzorÓw

dopuszczonych ustawą iz uwzględnieniem specyíki i warunków działania PolsKiego Związku

Niewidomych okręgu Mazowieckiego oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni'

Aktywa i pasywa Wycenia się Według następujących zasad, zgodnie z pÍzy!ęią zasadą (polityką

rachunkowości

a) Wartości niematerialne i prawne nabyte z Własnych Środklw wprowadzono do ewidencji w cenie

nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu vý wârtoŚci określonej

W teJ decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny, W WartoŚci rynkowej na dzień nabycia' WartoŚl

rynkowa określana jest na podstawie pÍzeciętnych cen stosowanych W obrocie rzeczami tego

samego rodzaju igatunku, z uwzględnieniem ich stanu istopnia zużycia'

b) środki trwałe w dniu przy1ęcia do użytkowania Wycenia się:

_ W przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu'

- w przypadku ujawnienia W trakcie inwentaryzacji - według posladanych dokumentów z

uWzględnieniem zÜŻycia, a przy ich braku według wartości godziwej'

_Wprzypadkuspadkulubdarowizny_WedługWartoŚcigodziwejzdniaotÎzymanialubwniższej

WartoŚci określonej W umowle o przekazaniu'

- w przypadku otrzymania w sposib nieodpłatny od Skarbu Państvýa lub jednostki samorządu

teÍytorialnego - w wysokości okreŚlonej w decyzji o przekazaniu'

w pÍzypadku otÍzymania Środka na skutek wymiany środka

wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegótnych nowego środka'

Na dzień bilansowy środki trwałe Wycenia się w Wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów

umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy'

DoamortyzacjiśrodkÓwtrwałychorazWartoŚciniematerialnychiprawnychstosujesięstawki
przewidziane W wykazie Íocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku

dochodowym od osob PrawnYch.

Środki ţrwałe o WańoŚci początkowej nie pízekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku

dochodowymodosÓbprawnych,dlâktÓÍychodpisyamortyzacyjnesąuznawanezakosztuzyskania
przychodu w 1oo% ich Wańości W momencie oddania do uŻywania'

odpisow umoeeniowych Środków trwałych dokonuje się począWszy od miesiąca następującego po

mieslącu przyjęcia środka trwałego do używania'

W jednostce pţzy.jęto amortyzację metodą liniową dla wszystkich środklw tMałych'

WartoŚciniematerialne.prawneoWartoŚcipoczątkowejwyższejodWartoŚciustalonejwprzepisacho
dta osÓb prawnych (z Wy.iątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi)

niesprawnego - w wysokoŚci

podatku dochodowym

podlegają umarz aniu na podstawie aktuaInego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych
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dochodowym od osób prawnych,

Wartości niematerialne i prawne zakupĺone ze środkÓW na wydatki bieŻące oÍaz stanowiące pierwsze

Wyposazenie nowych obiektÓw o Wartości początkowej nĺŻszej od wymienionej w ustawie o podatku

dochodowym dla osÓb prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi

częściami traktuje się jako pozostałe Wartości niematerialne i prawne, ktÓre umarzane są w 1oo% w

miesiącu przyjęcia do używania.

c) zapasy materiałów wycenia się są W cenach ewidency]nych równych cenom nabycia. Jednostka
prowadzi ewidencję materiałóW iloŚciowo-WartoŚciową Przyjęcie materiałlw do magazynu następuje

W rueczywistych cenach nabycia. RozchÓd materiałiw z magazynŢ W przypadku prowadzenia

ewidencji Według szczegÓłowej identyfikacji cen. od składników zaliczanych do zapasów nie

dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty Wartoścj.

d) Należności křótkoterminowe to należności o terminie spłaty krltszym od jednego roku od dnia

bilansowego. \^/yceniane sąW wartoŚci nominalnej łącznie z podatkiem VAT.

e) zobowĺązania Wycenia się w kwocie Wymagającej zapłaty, ezYli łącznie z odsetkami naliczonymi na

podstawje not odsetkowych otrzymanych od kontrahentÓW.

f) Rachunekwyników sporządzono zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Ustawy o Rachunkowości'

Wynik finansowy okręgu Mazowieckiego Poĺskiego Związku Nlewidomych za dany íok obrotowy

obejmuje Wszystkie osiągnięte i przypadające na jego ízecz przychody oraz związane z tymi

przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału' Współmierności przychodÓW i kosztÓw oraz

oStroŻnel Wyceny'

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r

BIURO RACHUNKO
Jolautc Surgiewicz
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