Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie ul. Ks. P. Wawrzyniaka
63-100 Śrem
2. Towarzystwo nie posiada jednostek organizacyjnych
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9133Z
4. Właściwym Sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.12.2001 r. po numerem KRS
66331 oraz z numerem REGON 41 1432840
5. Dane dotyczące członków zarządu :
Paweł Wojna
- Prezes Zarządu
Danuta Wojciechowska
- Członek Zarządu
Paweł Fabisiak
- Członek zarządu
Danuta Szafrańska
- Członek Zarządu
Janusz Wojciechowski
- Członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji:
• Udzielanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
• Udzielanie wsparcia dla działań podejmowanych w celu rozwoju życia
gospodarczego i społecznego,
• Wspieranie inicjatyw oświatowych i kulturalnych podejmowanych przez inne
podmioty i zgodnych z celami Towarzystwa
• Podejmowanie działań na rzecz pobudzania świadomości narodowej i popieranie
patriotyzmu lokalnego.
7. Okres trwania działalności organizacji jest nieograniczony.
8. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku.
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
10. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
•

•

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową wg rocznych stawek
amortyzacyjnych określonych w załączniku do podatku dochodowego od osób
prawnych
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się
metoda liniową wg rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku
do podatku dochodowego od osób prawnych.

Danuta Wojciechowska
………………………….
(Podpis osoby sporządzającej)

ZARZĄD TOWARZYSTWA

1. Paweł Wojna

- Prezes Zarządu

………………..

2. Danuta Wojciechowska

- Członek Zarządu ………………...

3. Paweł Fabisiak

- Członek Zarządu …………………

4. Danuta Szafrańska

- Członek Zarządu ………………..

5. Janusz Wojciechowski

- Członek Zarządu …………………

………………………
pieczątka Towarzystwa

Śrem dnia 31-03-2021 r.

