Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
TOWARZYSTWO POMOCY CHORYM IM.SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ UL. KRÓLEWSKA 8 64-920 PIŁA
PIŁA WIELKOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
NIEOGRANICZONY
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 SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA 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
Metody wyceny aktywów i pasywów są zgodne z ustawą o rachunkowości, z tym że:
- składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000zł odpisuje się z chwilą
wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów;
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w wykazie
stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub indywidualne stawki dopuszczalne przez ww. ustawę;
-inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych;
- akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży;
- krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych niż rynkowe;
- umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych;
- należności i zobowiązania kwalifikuje się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś rozrachunki w walucie obcej przeliczane są na złote polskie
według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji, zaś na koniec roku przeliczane są po
średnim kursie NBP z dnia bilansowego, a różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych;
- środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości nominalnej;
Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez wydzielanie przychodów oraz kosztów z nieodpłatnej działalności, z odpłatnej działalności i
pozostałej działalności organizacji, a także z działalności gospodarczej. Wydzielone zostały również koszty administracyjne organizacji, które
dotyczą wszystkich powyższych przychodów.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w złotych i groszach z pełną szczegółowością, zgodnie z załącznikiem ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, po wcześniejszym uzyskaniu zgodności analityki z
syntetyką, oraz zgodności dzienników z obrotami i saldami kont księgi głównej.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i
chronologicznie uporządkowane.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
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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
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