
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI PLAC DEFILAD 1 (MUZ.TECH) 00-901 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2018-31.12.2018

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

Jednostka zakłada swoje funkcjonowanie bezterminowo.

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

1. Wycena majątku

 

W roku obrotowym 2018 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana
polega na przyjęciu na inwentarz, eksponatów pochodzących z dwóch darowizn (wagonu samobieżnego do utrzymania sieci trakcyjnej serii
SR71 nr 04 w dziele taboru kolejowego na tor normalny oraz nastawnicy mechanicznej firmy Max Judel z ok. 1902 roku  w dziale urządzeń
zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności).

Eksponatów w roku 2018 nie zakupywano.

Nowo wprowadzone na stan eksponaty uwidoczniono w załączniku tabelarycznym (Załącznik nr 1).

W trakcie roku obrotowego nie dokonano innych niż w przypadku wymienionym powyżej przeszacowań wartości elementów kolekcji.

Drobniejszych przedmiotów o charakterze muzealnym (akcesoria, przybory, dokumentacja) oraz przedmiotów należących do niskocennego
wyposażenia gospodarczego Parowozowni w Skierniewicach w roku obrotowym 2018 nie wyceniano.
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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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