
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia :2021-05-05

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY
00-160 WARSZAWA
NOWOLIPKI 2 
0000009830

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 - 31.12.2020

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

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

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

Przyjęte zasady/politykę/ rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe 
sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
- Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- System ochrony danych i ich zbiorów,
- Własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w 
szczególności  z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości,
- Nie zmieniono metod księgowania i zasad wyceny w stosunku do roku poprzedniego w zakresie nowej ustawy 
o rachunkowości.
Plan kont obejmuje szczegółową analitykę. Księguje się i rozlicza przychody i koszty w zależności od umów 
zawartych z urzędami dotującymi Towarzystwo Pomocy Młodzieży.

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
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