Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CZĘSTOCHOWY ALEJA N.M.P. (PL.BIEGAŃSKIEGO) 45 A 42-200 CZĘSTOCHOWA
CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 201
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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. W działslności w roku 2018 zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia Towarzystwa założono wykorzystanie posiadanych na początku roku aktywów powiązanych z funduszem własnym na
działalność statutową w 2018 r, i latach następnych. Wykorzystano w 2018 r. kwotę 237,02 zł z 4092,87
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
Towarzystwo stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t,j, Dz.U. z 2018 r. poz.395 z
późniejszymi zmianami). Zasady polityki rachunkowości są określone w Zakładowym Planie Kont. Zastosowane w nim konta syntetyczne i
analityczne pozwlają na pełne ujęcie zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w ewidencji
księgowej. Plan kont uwzględnia również wynikające z art. 10 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
wyodrębnienie form odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym wyodrębnienie przychodów i kosztów
tych działalności i wyników każdej z tych działalności. Zdarzenia i operacje finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w
sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich tre scią ekonomiczną. Księgi rachunkowe są prowadzone odręcznie, ujmują zapisy zdarzeń w
porządku chronologicznym i systematycznym. wg kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie przez Towarzystwo sprawozdań
finansowych i innych oraz dokonanie rozliczeń finansowych. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się drogą inwentaryzacji, potwierdzenia
sald. Towarzystwo nie posiada majątku trwałego. Z uwagi na ograniczenia tworzenia zapasów składników majatkowych w ewidencji stosuje
się odpisyanie w koszty wartości materiałów i towarów, z ewentualną wyceną tych składników na dzień bilnasowy. Księgi rachunkowe
obejmują wszystkie osiągnięte przychody i obciążające je koszty dotyczące roku kalendarzowego. Wartość poszczególnych składników
aktywów i pasywów, prxychodów i kosztów, jak i zysków i strat określa się oddzielnie. Sprawozdanie finansowe sporządzono w zakresie
określonym w załczniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. W okresie dzielącym daty sporządzenia sprawozdania i Walnego Zgromadzenia
Komisja Rewizyjna Towarzystwa dokonała sprawdzenia ksiąg rachunkowych w powiązaniu z dowodami księgowymi aprobująć rekomendując
Walnemu Zgomadzeniu ich zatwierdzenie.
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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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