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III. Informacje  ogólne 

 

  
1. Dane podmiotu sporządzającego niniejsze sprawozdanie finansowe:  

Polskie Towarzystwo Onkologiczne   
Siedziba: 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5. 

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000175584 

 

2. Czas trwania działalności Towarzystwa jest nieograniczony. 

 

3. Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 

4. Przyjęte zasady rachunkowości:  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września  

o rachunkowości (publikacja: Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. w Dz.U. z 2015 r.  

poz. 4) Towarzystwo spełnia definicje jednostki mikro zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt. 2  

ustawy.  

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4  

do ustawy. W celu pełnego i wyczerpującego przedstawienia sytuacji majątkowej  

i finansowej Towarzystwa bilans i rachunek zysków i strat zaprezentowano w wersji 

rozszerzonej. 

 

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Polskiego 

Towarzystwa Onkologicznego. 

Nie są obecnie znane jakiekolwiek okoliczności zagrażające kontynuacji przez nie 

działalności.     

 

6. W sprawozdaniu finansowym zdarzenia gospodarcze wykazane są zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. 

 

7. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 

jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 

memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. Przychody ze składek i darowizn 

wykazywane są w wysokości faktycznie otrzymanej. 

 

8. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 

 

      Rachunek zysków i strat :  

       a) Przychody 

Celem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nie jest prowadzenie działalności 

gospodarczej nastawionej na generowanie zysków.  

Jego przychody określa statut i są to: składki członkowskie, darowizny rzeczowe  

i pieniężne, spadki, dotacje, zbiórki publiczne, depozyty bankowe i inne przychody  

z kapitałów pieniężnych. 

 

      b) Koszty  

Polskie Towarzystwo Onkologiczne prowadzi ewidencję kosztów z podziałem na 

koszty administracyjne według rodzaju oraz koszty działalności statutowej. 
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Bilans 

     a) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych  

o odpisy umorzeniowe. W tej pozycji wykazywane jest oprogramowanie oraz nabyte 

licencje. 

     b) Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. 

Składniki majątku amortyzuje się przy uwzględnieniu przewidywanego okresu 

wykorzystywania ich w działalności Towarzystwa. 

Składniki majątku o wartości początkowej w granicach od 1,00 zł do 1 500,00 zł 

odpisuje się jednorazowo w koszty. 

Składniki majątku, których cena zakupu wynosi od 1 501,00 zł do 3 500,00 zł 

odpisywane są jednorazowo w koszty i podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. 

Jeśli wartość początkowa nabytego składnika majątku przekracza 3 500,00 zł podlega 

on amortyzacji liniowej. 

     c) Środki trwałe w budowie - nie występują. 

     d) Inwestycje długoterminowe - nie występują. 

     e) Długoterminowe aktywa finansowe - nie występują. 

     f) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych  - wycenia się według cen nabycia lub kosztu   

        wytworzenia. 

     g) Należności - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny.   

     h) Środki pieniężne - wycenia się w wartości nominalnej. 

i) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - są dokonywane w wypadku poniesienia  

kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

    j) Fundusz podstawowy - wykazywany jest w wartości historycznej, na poziomie danych  

z 2009 roku. 

 Zrealizowany w okresie sprawozdawczym dochód w następnych latach prezentowany 

jest w funduszach własnych jako niepodzielony wynik z lat ubiegłych, natomiast  

w przypadku nadwyżki kosztów nad przychodami zwiększa ona koszty następnego  

roku obrotowego. 

    k) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

    l)  Inne rozliczenia międzyokresowe   

- rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.  

        -  rozliczenia międzyokresowe czynne - dotyczą  przyszłych okresów sprawozdawczych.   

 

9. Zgodnie z brzmieniem art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostka nie sporządza 

informacji dodatkowej. 

 

10. Zgodnie z brzmieniem art. 48a ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostka nie sporządza 

zestawienia zmian w kapitale własnym. 

 

11. Zgodnie z brzmieniem art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka nie sporządza 

sprawozdania z działalności w rozumieniu przepisów art. 49 ust. 2 ustawy  

o rachunkowości. 

 

12. Pozostałe istotne informacje: 

- zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym - nie miały miejsca.  

- sprawozdanie finansowe Towarzystwa nie podlega obowiązkowi badania przez 

biegłego rewidenta. 
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13. Sporządzone sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za okres 

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową  

i finansową oraz wynik finansowy Towarzystwa. 

 

 

 

 

 

 

IV. Informacje uzupełniające do bilansu 

 

 
1. kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; 

wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

NIE WYSTĘPUJE, 

 

2. kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 

oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,  

ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

NIE WYSTĘPUJE, 

 

3. o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,  

NIE WYSTĘPUJE, 

 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji),  

a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,  

NIE WYSTĘPUJE, 

 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),  

NIE WYSTĘPUJE, 

 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 

wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,  

NIE WYSTĘPUJE. 
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V. Informacje pozostałe 

 

 
1. Rachunek Zysków i Strat – Wynik finansowy. 

Wynik finansowy roku 2015:  -258 610,14 zł. 

Zgodnie z zapisami art. 47 ust 3a ustawy o rachunkowości nadwyżka kosztów nad 

uzyskanymi przychodami w 2015 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

zwiększy koszty 2016 roku. 

 

2. Bilans. 

 

a) Aktywa trwałe 

Wartość nieumorzona na dzień bilansowy: 6 037,11 zł. 

 

b) Aktywa obrotowe 

Na dzień bilansowy Fundacja posiada należności o okresie spłaty do 12 miesięcy wynosi 

129 867,76 zł, w tym: 

- kaucje i zaliczki:        4 000,00 zł 

- z tytułu dostaw i usług:     95 490,00 zł 

- z tytułu podatków:           376,32 zł 

- wewnętrzne (między Oddziałami):    30 001,44 zł 

 

W kasach, na rachunkach bankowych bieżących oraz na lokatach Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne posiadało na dzień 31.12.2015 r. roku środki pieniężne w wysokości:  

2 664 990,84 zł. 

  

c) Pasywa - zobowiązania. 

Na dzień bilansowy stan zobowiązań krótkoterminowych wynosi 75 157,75 zł, w tym: 

- z tytułu dostaw i usług:     21 964,43 zł 

- z tytułu podatków:      16 199,76 zł 

- wewnętrzne (między Oddziałami):    34 865,15 zł 

 

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia. 

Od grudnia 2014 roku Polskie Towarzystwo Onkologiczne zatrudniało jednego 

pracownika.  

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nie pobierają 

wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie z tytułu pełnionych funkcji. 

 

 

 

Warszawa, dnia 30 marca 2016 roku 

 

Sporządził:                                                                              Zarząd PTO: 


