
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PTTK "PODBESKIDZIE" W BIELSKU-BIAŁEJ
WZGÓRZE 9 43-300 BIELSKO-BIAŁA, WOJ. ŚLĄSKIE 
POWIAT BIELSKO-BIAŁA, MIEJSCOWOŚĆ BIELSKO-BIAŁA.
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: 9499Z
NIP: 5471662973
KRS: 0000099074

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem: 2021-01-01 - 2021-12-31

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało złożone przy założeniu kontynuowania działalności prze jednostkę w dającej się przewidziać przyszłości oraz na dzień
31.12.2021 nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres, w którym nie nastąpiło połączenie spółek
Dla jednostek typu OPP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
- Środki trwałe oraz niematerialne i prawne: w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszoa o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
także z tytułu trwałej utraty wartości
- Inwestycje krótkoterminowe: cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia, a dla środków pieniężnych wartość nominalna
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- Należności: w kwocie wymaganej zapłaty
- Zobowiązania: w kwocie wymaganej zapłaty
- Fundusze i kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa: w wartości nominalnej

Data sporządzenia: 2022-06-07

Data zatwierdzenia: 2022-06-07

Biuro Obsługi Finansowej "Rachmistrz" 
Przemysław Grochola

Marek Czader - Prezes Zarządu 
Andrzej Kucia - I v-ce Prezes 
Janina Dyrda - II v-ce Prezes 
Piotr Michalski - Sekretarz Zarządu 
Alina Ogrodna - Skarbnik Oddziału 
Teresa Horak - Członek Zarządu 
Urszula Dubiel - Członek Zarządu 
Katarzyna Hepnar-Nowakowska - Członek Zarządu 
Maciej Lipski - Członek Zarządu

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-02
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