
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-06-29

1) nazwa i siedziba organizacji

POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI
00-901 WARSZAWA
PLAC DEFILAD 1 (MUZ.TECH)
0000216091

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowymi kierunkami działań PSMK w 2015 r. były wg kolejności zaangażowania:
1) Kontynuacja prac nad utrzymaniem i poprawą stanu technicznego zabytkowej parowozowni w 
Skierniewicach oraz jej dostosowaniem do roli społecznego, żywego muzeum dawnej kolei.
2) Prowadzenie kolejnych prac renowacyjnych posiadanych eksponatów.
3) Dalsze powiększanie i utrzymywanie kolekcji urządzeń związanych z dawnym kolejnictwem.
4) Prowadzenie działań propagujących tradycje polskiego kolejnictwa – wystawy, prelekcje, uczestnictwo w 
targach i konferencjach.
5) Współpraca z innymi organizacjami i firmami na rzecz ochrony tradycji i zabytków kolejnictwa oraz promocji 
transportu kolejowego, popularyzacja wiedzy technicznej.
6) Inne działania statutowe.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2015-31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

W roku obrotowym 2015 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o 
charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, eksponatów pochodzących z darowizn oraz 
zakupu.
Z darowizn pochodzą: dwie pozycje majątkowe (nastawnice z okresu 1937 – 1958) w dziale urządzeń 
zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności, oraz pięć pozycji majątkowych w dziale sztandary i proporce 
(chorągiew kościelna z roku 1907, sztandary i proporce z okresu 1950-1960). 
Z zakupu pochodzi jedna pozycja w dziale tabor kolejowy na tor normalny 1435 mm – pochodzący z okresu II 
wojny światowej 4-osiowy Wagon cysterna produkcji USA, pierwotnie przeznaczony dla Korpusu 
Transportowego Armii Stanów Zjednoczonych.
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 
2015 nie wyceniano.

Druk: MPiPS


