
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁASKIEJ 9 MAJA 6 98-100 ŁASK ŁASK ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Organizacj azostała uyworzona na czas nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

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

Na dzień sporządzeniasprawozdaniafinansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w
najbliższymokresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszymniż 12
miesięcy od dnia bilansowego.

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

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Przyjęty w Organizacjirok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
a) wartości materialne i niematerialne wycenia się według cen nabycia;
b) rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia (zakup nowych i używanych) środków trwałych;
c) materiały oraz towary zakupione wycenia się według rzeczywistych cen zakupu;
d) stany i rozchody majątku obrotowego wycenia się:
- materiały – według cen zakupu,
- towary sprzedaży hurtowej – wcenach zakupu,
- towary w sprzedaży detalicznej – według cen zakupu.
e) należności i roszczenia wykazuje się w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu;
zmniejszone o odpisy aktualizujące utworzone na należności trudnościągalne; zmiana wartości należności na dzień bilansowy może nastąpić z
chwilą wyrażenia zgody na ich zapłatę;
f) rozliczenia międzyokresowe czynne wycenia się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

Pasywa:
a) kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej;
b) kredyty i pożyczki wycenia się wedługwartości nominalnej ustalonej przy
ich powstaniu,
c)zobowiązania wykazuje się w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej
natomiast na dzień bilansowy wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty;
d) fundusze specjalne wykazujesię w wartości nominalnej;
e) rozliczenia międzyokresowe bierne wycenia się wich przewidywanej wysokości
przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-06



Amortyzacja
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
według aktualnego planu kont amortyzacji.
Stosuje się następujące zasady amortyzacji:
a) środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 10 000,- amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych,
stanowiących załącznik do ww. ustawy oraz dla części  środków trwałych stosuje się stawki indywidualne zgodnie z decyzją właściciela
b) w przypadku środków trwałych o wartości początkowej niższej od wymienionej pkt.a do celów podatkowych jest możliwe wniesienie
wartościtego składnika majątku w ciężar kosztów uzyskania przychodów lub niezaliczanie go do środków trwałych.
Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się te same uproszczenia co do środków trwałych .
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
Sposób sporządzaniasprawozdaniafinansowego.
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowychmazastosowanie wariant porównawczy rachunku zyskówistrat.

Data sporządzenia: 2021-06-23

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Jolanta Bednarek Sławomir Tralewski, Ewa Buss, Lidia Olszewska, Jan Książczyk, 
Bożena Trocka-Dąbrowa, Grażyna Śliwińska, Bogdan Lisiecki

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-06
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