
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIEZALEŻNE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE W KWIDZYNIE, ul. WARSZAWSKA 19;  82-500 KWIDZYN; KWIDZYN woj.
POMORSKIE ; Nr KRS: 0000011079

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

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

Założenie kontynuowania działalności - tak;

Nie istnieje 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 zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a w szczególności z postanowieniami art.4,10 i
50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej
(dz.U.Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami). Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Sprawozdanie finansowe składa się: a)-bilans;
b)-uproszczony rachunek zysków i strat; c)- informację dodatkową.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych
zasad rachunkowości: a) Środki trwałe wycenione w bilansie na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości początkowej pomniejszonej
o umorzenia naliczone do dnia bilansowego; b) Krótkoterminowe aktywa obrotowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w
wartości nominalnej powiększone o odsetki naliczone do dnia bilansowego; c) Fundusze własne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie w wartości nominalnej; d) Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagajacej zapłaty.

Wynik finansowy jest różnicą przychodów uzyskanych w roku bieżącym i kosztów poniesionych w roku bieżącym.

Data sporządzenia: 2020-02-28

Data zatwierdzenia: 2020-03-07
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Zbigniew Sitko-Prezes Zarządu 
Sebastian Więckowski-Z-ca Prezesa 
Zdzisław Biesiekierski-Z-ca Prezesa 
Tomasz Sinkiewicz-Sekretarz 
Edward Cykał- Skarbnik 
Jarosław Raczyński-Członek 
Michał Lemański-Członek 
Grzegorz Benderski-Członek 
Rafał Sitko-Członek 
Tomasz Marcinkiewicz-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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