WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ZA 2017 ROK
I.

II.
III.

Dane podmiotu
1. Nazwa: POLSKI CZERWONY KRZYŻ
2. Siedziba: 00 - 561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 14
3. NIP: 526-025-04-81
4. REGON: 007023731
5. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 r.
o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. nr 41, poz. 276) oraz Statutu PCK
zatwierdzonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r.
(Dz. U nr 217 poz. 1284 z 2011 r.). W dniu 24 stycznia 2005 roku Polski Czerwony
Krzyż uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
jako organizacja pożytku publicznego pod numerem KRS 0000225587. Rejestr
prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Polski Czerwony Krzyż posiada osobowość prawną.
7. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją społeczną działającą na zasadzie
dobrowolności i ma na celu zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we
wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez
jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do
grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów
politycznych.
8. Skład Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża na dzień 31.12.2017 r.
przedstawiał się następująco:
1) Stanisław Kracik
- Prezes PCK,
2) Jarosław Cieszkiewicz - Wiceprezes PCK,
3) Jerzy Kornaus
- Wiceprezes PCK,
4) Jerzy Bisek
5) Marek Brodzki
6) Jolanta Chełmińska
7) Jerzy Kotowicz
8) Antoni Olak,
9) Zbigniew Misiejuk
10) Paulina Szymańska
11) Anna Zacharek
Czas trwania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest nieoznaczony.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża obejmuje rok
obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz dane
porównawcze za poprzedni rok obrotowy.
Na dzień 31.03.2018 r. nie sporządzono sprawozdania finansowego Dolnośląskiego
Oddziału Okręgowego PCK za 2017 rok i zlecono jego wykonanie firmie Włodzimierz
Naumiuk Abakus Kancelaria Biegłego Rewidenta (Bilans, Rachunek Zysków i Strat,
Rachunek Przepływów Pieniężnych i Zestawienie Zmian w Funduszu Własnym) na
podstawie operacji gospodarczych ujętych w ewidencji finansowo-księgowej.
Sprawozdanie finansowe Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK nie zostało
podpisane przez Głównego Księgowego, Dyrektora i Zarząd Komisaryczny
Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe DOO PCK za 2017r. odmówił
wyrażenia opinii.
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Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym i zostało sporządzone przez
Biuro Zarządu Głównego PCK na podstawie 16 sprawozdań finansowych Oddziałów
Okręgowych PCK oraz sprawozdania finansowego zarządu Głównego PCK.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
i uwzględniono w nim wszystkie znaczące zdarzenia finansowo – gospodarcze, które
wystąpiły w 2017 r. oraz dane porównywalne za rok obrotowy 2016.
Zasady rachunkowości w Polskim Czerwonym Krzyżu:

IV.

V.

VI.
1.

2.

3.
4.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr
6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342
z późniejszymi zmianami). Nota przekształcenia bilansu oraz rachunku zysków i strat
stanowi załącznik do Informacji Dodatkowej.
Ewidencja i rozliczanie kosztów prowadzone są według rodzajów na kontach zespołu
4 i równocześnie według działalności i funkcji na kontach zespołu 5. Przychody
i koszty działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego
ewidencjonowane są według rodzajów usług określonych w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek
zysków i strat.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Metody wyceny aktywów i pasywów:
 środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Do środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe, których
wartość początkowa przekracza 1.500 zł. Środki trwałe o wartości początkowej
w granicach od 1.500 zł do 3.500 zł podlegają jednorazowo pełnej amortyzacji
w miesiącu oddania ich do używania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
amortyzowane są metodą liniową.
 inwestycje długoterminowe wycenia się w według wartości godziwej
(nieruchomości są wyceniane na podstawie operatów sporządzonych przez
niezależnych rzeczoznawców).
 materiały i towary (zakupione od kontrahentów) wycenia się według cen zakupu,
które na dzień bilansowy nie mogą być większe od cen ich sprzedaży netto. Materiały
i towary otrzymane nieodpłatnie i w formie darowizn podlegają wycenie według cen
sprzedaży netto. Rozchód materiałów i towarów w ciągu roku wycenia się przy
zastosowaniu metody FIFO.
 należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z odsetkami (jeżeli
jednostka PCK nie zamierza z nich zrezygnować), z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny. Na dzień bilansowy należności wykazywane są w wartości netto
pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
 inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne zgromadzone na
rachunkach bankowych i w kasie oraz lokaty bankowe o terminie zapadalności
krótszym niż 3 miesiące i dłuższym niż 3 miesiące, ale krótszym niż rok od dnia
bilansowego. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Środki pieniężne
i inne aktywa pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na
dzień bilansowy, po kursie średnim ustalonym przez Narodowy Bank Polski na ten
dzień dla danej waluty.
 fundusze podstawowe, rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz fundusze
specjalne wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
 rezerwy tworzy się i wycenia w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne ustalane są w sposób aktuarialny.
 zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
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rozliczenia międzyokresowe bierne tworzy się na nie poniesione, ale przypadające
na dany rok obrotowy koszty.

W badanym okresie nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych a ujęte
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia dotyczące roku obrotowego, a w nim nie
ujęte.

Warszawa, 15.06.2018.r.
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