WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres:
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Nazwa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Siedziba: 02-554 Warszawa Al. Niepodległości 162
Zarząd jako Rada Towarzystwa przedstawia sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na które składa się:

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2.

Bilans.

3.

Rachunek wyników.

4.

Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi
zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz.U.
Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) i przestawia sytuację majątkową i finansową
Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Data opracowania: 25.02.2013 r.

Sporządził: Główna Księgowa Ewa Gorzelak

Zatwierdził: Przewodniczący Rady Ryszard Petru

Wiceprzewodniczący Rady......................................
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…...................................

Główna Księgowa
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Dane identyfikacyjne:
•

Nazwa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich

•

Adres siedziby: 02-554 Warszawa Al. Niepodległości 162

•

Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

•

Numer rejestru – KRS nr 0000203796

•

Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony

•

Okres objęty sprawozdaniem – od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Informacje podstawowe:
•

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości
dalszej kontynuacji działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej i pożytku
publicznego.

•

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe – organizacja nie
sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

•

Organizacja

nie

ma

obowiązku

sporządzania

rachunku

przepływów

pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
•

Organizacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137,
poz. 1539 z późn. zm.) dostosowanym do działalności organizacji z podziałem
na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną i pożytku publicznego.

•

Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie
osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.
Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów,

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
– w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano
poniżej.
Wycena aktywów:
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości,
z tym że:
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•

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
jednostka

stosuje

stawki

przewidziane

w

Wykazie

rocznych

stawek

amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metodą
liniową.
•

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie
nabycia

po

aktualizacji

wyceny

składników

majątku

pomniejszonych

o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki
majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień
bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: materiały –
ceny zakupu, towary – ceny wytworzenia.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego
dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną
doprowadzającą

ich

wartość

do

cen

sprzedaży

możliwych

do

uzyskania

pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty
poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Wycena pasywów:

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem
organizacji i zasad praw polityki rachunkowości.
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Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są, jeżeli przychody
należne dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Przychody i koszty:

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki
otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności
statutowej: składki członkowskie, darowizny, dotacje, usługi statutowe ujmowane
w okresach, których dotyczą.

Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności
środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze statutem organizacji.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową
odpłatną, nieodpłatną i pożytku publicznego.

Całą

nadwyżkę

przychodów

nad

kosztami

z

działalności

organizacja

przeznacza na pokrycie działalności statutowej.
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Główna Księgowa

…...................................................
Zarząd Jednostki (Rada Towarzystwa)
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