
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
 

Nazwa i siedziba jednostki ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 
Finansowych 
z siedzibą w Warszawie 
Adres siedziby: 
ul. Wilcza 31 lok. 1A 
00-544 Warszawa 
 

Podstawowy przedmiot działalności Podstawowym zakresem działalności 
Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy w 
zakresie funkcjonowania międzynarodowych i 
krajowych systemów finansowych, 
wprowadzaniu instrumentów rynku pieniężnego 
i walutowego, a także podnoszenie poziomu 
zawodowego i etycznego swoich członków oraz 
integracja środowiska Dealerów. 

Organ rejestrowy Sąd rejonowy w Warszawie 
XII Wydział gospodarczy KRS, 
Rejestr Przedsiębiorców 
Numer w rejestrze: 0000192423 
 

Czas trwania działalności Czas nieokreślony.  
 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym  Od 01-01-2009 do 31-12-2009 
 

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera 
dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą 
wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Stowarzyszenie nie posiada oddziałów i innych 
jednostek organizacyjnych sporządzających 
samodzielnie sprawozdanie finansowe. W 
okresie sprawozdawczym nie łączy się z innymi 
Stowarzyszeniami. 

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 
przy założeniu kontynuowania działalności  
dającej się przewidzieć w przyszłości ? 

Stowarzyszenie w roku następnym zamierza 
nadal  kontynuować działalność. Na dzień 
sporządzenia sprawozdania nie są znane 
zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez 
jednostkę działalności. 
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Przyjęte zasady (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 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad  
określonych ustawą o rachunkowości: 

1. Amortyzacja środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych, 
jednostka stosuje stawki przewidziane w 
wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych, stanowiącym 
załącznik do ustawy podatkowej, 
metodą liniową. 

2. Aktywa finansowe oraz inwestycje 
wycenia się w cenach nabycia z 
uwzględnieniem utraty wartości. 

3. Należności wyceniane są wg. wartości 
wymagalnej i nie zachodzi potrzeba 
tworzenia odpisu aktualizacyjnego. 

4. Stowarzyszenie prowadzi rozliczenia z 
kontrahentami krajowymi jak i 
zagranicznym, w związku z czym 
występują rozliczenia jak i w 
złotówkach, tak i w dewizach. 

5. Kapitał podstawowy wynika z 
wypracowanego przez Stowarzyszenie 
zysku. Innych kapitałów Stowarzyszenie 
nie tworzyło. 

6. Stowarzyszenie nie ma obowiązku 
zgodnie z nowelizacją Ustawy o 
Rachunkowości 
(Dz.U. Z 2003 r. nr. 229, poz 2276) na 
utworzenie rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy od osób prawnych. 

7. Stany i rozchody, objęte ewidencją 
ilościowo-wartościową materiałów i 
towarów - w cenach zakupu. 

8. Koszty działalności ewidencjonują się w 
zespole kosztów rodzajowych. 

9. Rachunek zysków i strat sporządza się 
według wariantu porównawczego. 

10. Sprawozdanie finansowe składa się z : 
a) bilansu  
b) rachunku zysków i strat  
c) wprowadzenia i informacji 
dodatkowej 

11. Organem zatwierdzającym 
sprawozdanie finansowe jest Walne 
Zgromadzenie Członków. 

 
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 
Warszawa , dnia 31.03.2010 
Anna Felczak      (-) 
 
 
 
 
 
 

Zarząd ACI POLSKA  
Warszawa , dnia 31.03.2010 
 
Bogusław Cezary Moska (-) 
Marta Kępa (-)   
Robert Bury (-) 
Błażej Wajszczuk (-) 
Bartłomiej Malocha (-) 
Marcin Groniewski (-) 
 


