WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego
Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi za 2015 rok
I. Ogólne informacje
Nazwa firmy: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Siedziba firmy: 43450 USTROŃ UL. SZEROKA 7
Adres:
NIP: 5481139836
REGON: 070513268
Rejestracja: KRS NR 0000099847

Zakres podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: 9133Z

Rok obrotowy:

zgodny z rokiem kalendarzowym

II. Dane o sprawozdaniu finansowym
1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
2. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi

podlega

obowiązkowi badania na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z
23.12.2004 roku w sprawie

obowiązku badania sprawozdań finansowych

organizacji pożytku publicznego.
3. Sprawozdanie

finansowe

zostało

sporządzone

przy

założeniu

kontynuacji

działalności . Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane
okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie działalności w okresie najbliższych 12
miesięcy.
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III. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi stosuje w zasadach ( polityce )
rachunkowości rozwiązania określone w ustawie o rachunkowości. Przyjęte zasady
rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami
rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenione są w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia pomniejszone o umorzenie oraz odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Dla celów bilansowych Towarzystwo Opieki nad
Niepełnosprawnymi stosuje określone w zasadach ( polityce) rachunkowości

stawki amortyzacyjne uwzględniające przewidywany okres użyteczności
ekonomicznej. Amortyzacja dla celów podatkowych ustalana jest zgodnie z
art. 16 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób
prawnych ( Dz.U. n 254 z 2004r., poz. 2533 z późn.zm. ).
2. Zakupy materiałów biurowych odnoszone są w ciężar kosztów w dacie
zakupu.
3. Należności wykazane są w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy wg
średniego kursu NBP

na dzień bilansowy ( tabela nr 254/A/2015 z dnia

31.12.2015r.).
5. Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wykazane są w
wartościach nominalnych.
6.Kapitały ( fundusze własne ) wykazane są w wartościach nominalnych.
7.Zobowiązania wykazywane są w bilansie w kwotach wymagających zapłaty.
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IV.Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
1. Koszty rodzajowe ewidencjonowane są na kontach Zespołu “4”. Koszty rozliczane
są z zachowaniem zasady współmierności.
2. Przychody z tytułu dotacji, darowizn ewidencjonowane są na kontach Zespołu “7”.
3. Elementy składowe sprawozdania finansowego:
–

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

–

bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości,

–

rachunek zysków i strat w wersji porównawczej,

–

zestawienie zmian w kapitale własnym,

–

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialna za prowadzenie
Ksiąg rachunkowych : Helena Kawulok
Ustroń 25032016

Zarząd
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