
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

"PRZYJACIELE TARNOWCA"
33-112 TARNOWIEC
TARNOWSKA 60 
0000352124

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
01.01.2018-31.12.2018

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
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania 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
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Dla celów podatkowych jednostka może stosować jednorazowe odpisy amortyzacyjne
dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w zakresie
dopuszczonym ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 3 ust.6 ustawy o rachunkowości, z racji, że jednostka nie podlega
obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, dla celów bilansowych klasyfikuje
leasing tak, jak stanowią przepisy podatkowe.
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Przedmioty o wartości do 10.000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia
materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są
z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji wg wykazu stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł odpisuje się
jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są
amortyzowane wg stawek podatkowych.
Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się
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począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy
wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Dla celów podatkowych jednostka może stosować jednorazowe odpisy amortyzacyjne
w zakresie dopuszczonym ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
Rezerwy
W jednostce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy
emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Jednostka nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami
aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu
aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.
Zapasy
Jednostka na dzień nabycia wycenia materiały w cenach nabycia.
Rozchód materiałów z magazynu i wartość stanu końcowego wycenia się wg metody
FIFO.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywane są na koniec
roku obrotowego. Produkcję niezakończoną wycenia się w koszcie wytworzenia.
Inwestycje długo- i krótkoterminowe
Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych
jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji jednostka
wycenia według zasad określonych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są
proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje -
analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
Inwentaryzacja
Inwentaryzację rzeczowych składników majątku jednostka przeprowadza nie rzadziej niż:
1) środków trwałych - raz na 4 lata,
2) materiałów - raz na 2 lata.
Pozostałe składniki majątku jednostka inwentaryzuje na ostatni dzień każdego roku
obrotowego.
Sposób ustalenia wyniku finansowego
Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy”
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków
nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń
wpływających na wynik.
Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Sporządzono dnia :2019-03-25

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Anna Pawłowska Anna Chmura
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