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Informacja dodatkowa Towarzystwa Przyjaźni Daru Pomorza w

1.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 styczria 2012r. do

2

r

GĘni

3l grudnia}0l2r.

2. objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz

przyczyn
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego w Towarzystwie Przyjaźni
Daru Pomorza w Gdyni
Metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmiante w stosunku do poprzedniego roku
bilansowego.
3. Metody wyceny akĘwów i pasywów orarz metoda sporządzania rachunku
zysków i strat
3.1. Do sporządzełia sprawozdania finansowego zarok obrotowy 2012 zastosowano zasady
rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości,
uwzględniając jednocześnie specyfikę wynikającą z uregulowń prawnych zawartych w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada200l r. w sprawie szczególnych zasad
rachrrnkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalnościgospodarczej.
Zgodnie z art. , ust.4 ustawy o rachunkowościjednostka w ramach przyjętych zasad
rachunkowości zastosowała uproszczenia, jednak nie wywarło to istotnie ujemnego wpływu
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraznawynik finansowy.
Sprawozdanie za okres od 0l.01 .2012 r. do 3l.I2.20lŻ r. zaprezentowano według wzorów
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada20}lr.
3-2. Zgodnie zpar.Z, ust.5 rozporządzetia Ministra Finansów z l5.l1.2001 r. Towarzystwo,
jako stowarzyszenie nieprowadzące działalnościgospodarczej, rezygnuje ze stosowania
zasady ostrozności, określonej w nt.7, ust. 1 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, ze nie
dokonuje odpisów aktualizujących aktywa i nie tworzy ręzerw oraz ujmuje tylko niewątpliwe
przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego.

3.3. Do wyceny bilansowej nie stosuje się tez przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z

L2.12.2a0lr. w sprawie szczególnych zasad uznawania metod wycęny' zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansolvych Dz.U- nr I49, poz. 1674 ze zm.), albowiem
sprawozdanie finansowe Towarzystwa nie podlega obowią7kowemu badanu w trybie art.64
ustaw o rachunkowości.
3.4. Towarzystwo Przyjażni Daru Pomorza w Gdyni sporządza rachunek zysków
wariancie porównaw czym.

3.5.

Aktywa trwałe:
Wańości niematerialne i prawne * nie występują.
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Rzeczowe aktywa trwałe _ nie występują.
Naleznościdługoterminowe _ nie występują.
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