
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia :2019-03-15

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI BRODNICKIEJ GNIAZDO
63-112 GRZYBNO
 32 
0000381577

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania Jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1.01.2018 – 31.12.201
4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe Spółki nie zawiera danych łącznych

5) 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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Jednostkę w
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez 
nią działalności.
6) 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)
W trakcie okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie Jednostki z innym podmiotem.

7) 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości.
Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych 
korzystając ze zwolnień ustawowych.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie 
planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
Skrócone zasady wyceny:
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.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto 
(pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły.
NIP 7 851790796, regon 301704343
W księgach rachunkowych Jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i 
obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od 
terminu ich zapłaty.
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.

Druk: NIW-CRSO



Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Magdalena Jeske Bogusław Kuik
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