
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KIELCACH KOŚCIUSZKI 25 3 I 6 25-316 KIELCE KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE

KRS 0000039011

 

 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas działalności Towarzystwa nie jest ograniczony.

 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 – 31.12.2019

 

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

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Towarzystwo Dobroczynności w

Kielcach.

W chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Towarzystwo działalności.

 

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętą

polityką (zasadami) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałami podjętymi przez Zarząd Towarzystwa. Do polityki

rachunkowości należą:

- zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;

- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego;

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont;

- system ochrony danych i ich zbiorów.

Przyjęte w Towarzystwie zasady polityki rachunkowości zostały opracowane w parciu o Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

(Dz.U z 2013r. poz. 330 i 613 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzącej działalności

gospodarczej, nie sporządzono informacji dodatkowej, zrezygnowano z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów.

Towarzystwo nie wycenia aktywów i pasywów wg. wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, stosując tradycyjne metody wyceny tj.

kwotę wymaganej zapłaty lub cenę nabycia. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w

ustawie o podatku dochodowym.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-09-29



Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z

przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości.

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami Towarzystwa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania

finansowego generuje odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnica może być zaliczona na zwiększenie kapitału

(funduszu) podstawowego.

 

 

Data sporządzenia: 2020-02-25

Data zatwierdzenia: 2020-05-27

Teresa Śladkowska

Andrzej Gajewski 
Zofia Wilczyńska 
Grażyna Łęska - Baranowicz 
Agnieszka Mojecka

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: 2020-09-29
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