Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ JAWORZNO GRUNWALDZKA 35 43-600 JAWORZNO JAWORZNO
ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2020 do 31-12-2020 roku.
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 przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział
Jaworzno w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nieistnieją okolicznościwskazujące nazagrożenie kontynuowania przez niego 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
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno stosuje następujące metody wyceny:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
utraty wartości,
- za środki trwałe uznawane są aktywa trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku o wartości w cenie
nabycia powyżej 10 000,00 zł,
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub wartości rynkowej (niższej z nich),
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty,
- towarzystwo posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej,
- zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,
- inwentaryzacji dokonuje się wedle zasad zawartych w ustawie o rachunkowości,
- księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera.
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-02-23
Data zatwierdzenia: 2021-05-20

Barbara Okrajek
TER Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Kopalniana 8

Sebastian Łasaj - Prezes,
Grzegorz Pawelec - Wiceprezes,
Arletta Drabiec - Skarbnik,
Kinga Zarębska - Sekretarz,
Krzysztof Patrzałek - Członek,
Zygmunt Haręza - Członek

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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