
Nazwa firmy                                                                                                        Informacja dodatkowa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub
innego organu prowadzącego rejestr.

Są to informacje identyfikujące jednostkę; określenie jej formy prawnej zgodnie z dokumentami założycielskimi
i zgłoszeniem do odpowiednich organów.

..........Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu ul. Kraszewskiego 5B........................

....Przedmiotem działalności jest prowadzenie prac badawczych dotyczących historii Ziemi.............

...Kozielskiej, dokumentowanie bieżących zdarzeń i procesów zachodzących w naszym.................

...regionie. Działalność prowadzona jest na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu.........

...VIII Wydz. Gosp. Krajowego Sygn. Sprawy OP VIII NSKRS/5572/1/912 z dnia 17.10.01 r.........

............................................................................................................................................................................

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Informacja zgodna z dokumentami powołującymi jednostkę. Jeśli czas trwania jest nieograniczony pozycja ta
może być pominięta.

..............Czas trwania jest nieograniczony............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Informacja ta może przybrać następującą treść:

(Nazwa  jednostki)......TZK........prezentuje  sprawozdanie  finansowe  za  rok  obrotowy  rozpoczynający
się ......1.01.2015 r...... i kończący się .......31.12.2015 r...............................

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

…..Jeżeli  jednostka  posiada  wewnętrzne  jednostki  organizacyjne  sporządzające  samodzielne  sprawozdania
finansowe właściwe jest wskazanie tych jednostek z określeniem przedmiotu ich działalności.

W  bieżącym  roku  obrotowym  (okresie  sprawozdawczym)  w  skład  jednostki  nie  wchodziły
wewnętrzne  jednostki  organizacyjne  zobowiązane  do  sporządzania  samodzielnego  sprawozdania
finansowego,   jednostka  nie  była  więc  zobowiązana  do  sporządzenia  łącznego  sprawozdania
finansowego za 2015 r..............................................................................................................................................

5) Wskazanie,  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.

......Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, który.................................

.....mogłoby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych.....................

.....12 miesięcy w niezmienionym zakresie...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

W świetle  przepisów ustawy o rachunkowości  jednostki  obowiązane są,  na podstawie posiadanych na dzień
sporządzenia  sprawozdania  finansowego,  danych  i  informacji  do  ujawnienia  zdolności  do  kontynuowania
działalności  w  niezmniejszonym  istotnie  zakresie  obejmujący  okres  nie  krótszy  niż  jeden  rok  od  dnia
bilansowego. Kierownik jednostki powinien też, w tym punkcie wprowadzenia,  ujawnić wszelkie istniejące lub
przewidywane zagrożenia co do kontynuacji przez jednostkę jej działalności. Wiąże się to bowiem z zasadami
wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.



6) W przypadku  sprawozdania  finansowego  sporządzanego  za  okres,  w  ciągu  którego  nastąpiło  połączenie,
wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania
metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

.........................................NIE DOTYCZY.....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Punkt ten dotyczy jednostek, które w okresie sprawozdawczym podlegały połączeniu.

7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów                     i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. Zm.), obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym....................................................

Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę porónawczą...........

...................................................................................................................................................................................

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody  oraz  związane  z  tymi  przychodami  koszty  zgodnie  z  zasadami  memoriału,  współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac
rozwojowych,  pomniejszonych  o  skumulowane  odpisy  umorzeniowe  oraz   o  odpisy  z  tytułu  trwałej  utraty
wartości.

W 2015  r.  wśród  wartości  niematerialnych  i  prawnych  jednostka:.....nie  posiadała  wartości
niematerialnych i prawnych....................................................................................................................................

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się następująco:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Środki  trwałe są  wycenianie  w cenie nabycia  lub koszcie wytworzenia  po aktualizacji  wyceny składników
majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  określającej  wysokość  amortyzacji  stanowiącej  koszty
uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem
1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia
1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki  majątku  o  przewidywanym  okresie  użytkowania  nie  przekraczającym  jednego  roku  oraz  wartości
początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie
przekazania do użytkowania. 

Środki  trwałe  umarzane  są  według  metody:....................  począwszy  od  miesiąca  następnego  po  miesiącu
przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące:

.........Wyposażenia biurowe – sprzęt i wyposażenie biurowe w 100% się zamortyzowało............................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Środki trwałe w budowie  wycenia się w wysokości  ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się ......................NIE WYSTĘPUJE................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................



Inwestycje krótkoterminowe wycenia się.................NIE WYSTĘPUJĄ....................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149,
poz. 1674)....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i
zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał  zakładowy wykazuje  się  w  wysokości  określonej  w  umowie  lub  statucie  i  wpisanej  w  rejestrze
sądowym.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się............NIE WYSTĘPUJĄ.............................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zobowiązania.................................NIE WYSTĘPUJĄ................................................................................................

Fundusze specjalne.......................NIE WYSTĘPUJĄ.................................................................................................
               .....................................................................................................................................................................................

              Zarząd Towarzystwa Ziemi Kozielskiej:

1. Edward Nycz – prezes TZK........................................................................

2. Halina Mińczuk – zastęspca prezesa TZK........................................................

3. Małgorzata Skrzypczak – zastępca prezesa TZK................................................

4. Helena Bulanda – sekretarz.......................................................................

5. Jadwiga Pilawa– skrabnik..........................................................................

6. Małgorzata Krystyna Borecka-Wanat – członek zarządu......................................

7. Emilia Bandrowska – członek zarządu...........................................................

8. Jerzy Drzewiecki – członek zarządu..............................................................

9. Jakub Dźwilewski – członek zarządu..............................................................

10. Ryszard Pacułt – członek zarządu..................................................................

11. Krystyna Rutkowska – członek zarządu............................................................

12. Zenon Woda – członek zarządu.....................................................................


