
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-06-29

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 41 HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ "TOP-41"
45-053 OPOLE
ŻEROMSKIEGO 4 3
0000049530

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 2016-01-01 do 2016-12-31

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

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

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)

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

Sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego:
• Sprawozdanie finansowe sporządzane zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania 
uchwałą Zarządu w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont i przyjętej polityki rachunkowości, w sposób 
zgodny ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), a także w 
oparciu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej 
(publikacja: Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117).
• Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
• Przy wycenie aktywów i pasywów, a także ustaleniu wyniku finansowym przyjęto, że Stowarzyszenie będzie 
kontynuowało w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie mniejszym istotnie zakresie, bez 
postawienia go w stan likwidacji lub upadłości.
• Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określających w ustawie o rachunkowości w tym, że środki 
pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, zobowiązania i należności wycenia się według kwoty 
wymagalnej zapłaty.
• Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, ujmując w nim wszelkie 
informacje wymagane ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:
• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• bilansu,
• rachunku zysków i strat,
• informacji dodatkowej.

Druk: MPiPS


