Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ 30 STYCZNIA 4 83-110 TCZEW TCZEW POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2021 do 31.12.2021
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 statutowej przez jednostkę, w dającej się
przewidzieć przyszłości w dotychczasowym zakresie.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 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
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z wykorzystaniem
uregulowań uchylonego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Jednostka sporządziła bilans oraz rachunek zysków i strat w układzie określonym dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W sprawozdaniu wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
a) środków trwałych jednostka nie posiadała w okresie sprawozdawczym,
b) wyceny przychodów i rozchodów rzeczowych składników obrotowych majątku, dokonuje się przy zastosowaniu rzeczywistych cen zakupu
/składniki majątkowe tego rodzaju także nie występowały w jednostce w okresie obrachunkowym/,
c) materiały nabyte do celów biurowych o niewielkim znaczeniu przekazywane bezpośrednio do zużycia, odpisuje się jednorazowo w koszty.
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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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