
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY

PRZEMYŚL, PODKARPACKIE;

ul. GRODZKA 3, 37-700 PRZEMYŚL;

KRS 0000168339, Rejestr Stowarzyszeń

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Zgodnie z § 2 pkt 4 Statutu PWIN został powołany na czas nieokreślony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 r. - 31.12.2017 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. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania 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

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.

W roku 2017 nie wystąpiły żadne istotne zmiany stosowanych metod i zasad księgowości.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-03

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-03
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