Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE POZNAŃSKA 38 2 00-689 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
cza trwania jednostki jest nieoznaczony;
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
sprawozdanie zostało sporządzone za okres: 01.01-31.12.2019 r.;
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
Założenia sprawozdania:
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Towarzystwo nie dokonywało w ciągu roku obrotowego zmian metod księgowości, wyceny aktywów i pasywów oraz zasad sporządzania
sprawozdania finansowego. Towarzystwo zg. z art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76,
poz. 694 wraz z późniejszymi zmianami) nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zg. z załącznikiem nr 6 w/w ustawy o rachunkowości.
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
Stosowane zasady rachunkowości:
Towarzystwo, księgi rachunkowe prowadzi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 76 z 2002 r.
poz. 694 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w złotych polskich.
Zasady wyceny aktywów i pasywów:
Towarzystwo, do wyceny aktywów i pasywów stosuje następujące środki wyceny:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia, po aktualizacji wyceny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne – liczonymi metodą liniową,
- niskocenne środki trwałe – wg cen nabycia są umarzane w 100% w dniu wydania środka do użytkowania,
- zapasy rzeczowych składników majątku trwałego wg cen nabycia,
- wyroby gotowe – wg technicznego kosztu wytworzenia,
- należności i zobowiązania – wg cen nominalnych,
- otrzymane pożyczki długoterminowe – wg wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne i czynne – dokonuje się w wysokości przewidywanych lub poniesionych kosztów przyszłych
okresów sprawozdawczych
Zasady wyceny przychodów, kosztów, należności, zobowiązań oraz kapitałów:
Towarzystwo kierując się zasadą ostrożnej wyceny oraz zasadą realności, wyceniła:
- przychody i koszty – wg cen nominalnych;
- środki pieniężne i kapitały – wg wartości nominalnej;
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- należności i zobowiązania w walutach obcych – w ciągu roku obrotowego – po obowiązujących dla danej waluty średnim kursie ustalonym
przez prezesa NBP i podobnie na dzień bilansowy,
- kapitały – wg cen nominalnych.
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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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