
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI BRODNICKIEJ GNIAZDO
63-112 GRZYBNO
 32 
0000381577

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celem stowarzyszenia jest realizowanie zadań w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- dbałości o środowisko naturalne, ochrony środowiska
- działalności oświatowo-wychowawczej, kulturalnej oraz krajoznawczej
- upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 
- upowszechnianie wiedzy obywatelskiej i propagowanie postaw obywatelskich, a także działań 
wspomagających budowę i rozwój demokracji
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2014-31.12.2014

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
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Sporządzono dnia:2015-06-04

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku są
zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
zwanej dalej ustawą.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się
 według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
 amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego
stawki i kwoty rocznych odpisów.
Środki trwałe  amortyzuje się metodą liniową stosując stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z
uwzględnieniem ekonomicznej użyteczności danego środka.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i
roszczenia wykazywane są wartości netto (pomniejszonej o odpisy
aktualizujące).
Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej
zapłaty.
W trakcie roku obrotowego nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad
wyceny składników aktywów i pasywów
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