
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU UL. WIEJSKA 8 43-450 USTROŃ USTROŃ ŚLĄSKIE
KRS 0000099847

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2020...31-12-2020

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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją 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

Księgi rachunkowe prowadzi sie w języku polskim i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera , w oparciu
o program ENOVA. Podstawowa działalność jednostki to działalność statutowa nieodpłatna. Rodzaje kosztów, które występują w
stowarzyszeniu dzielą się na koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne. Koszty ewidencjonowane są na
kontach zespołu "4" i "5". Konta zespołu "4" ewidencjonowane są według rodzaju. Na kontach zespołu "5" księgowane są koszty związane z
realizacją projektów, działalnością statutową odpłatną i nieodpłatną oraz koszty administracyjne. Przychody grupowane są z wyszczególnieniem
ich rodzaju: przychody z działalności statutowej z wyszczególnieniem przychodów dotyczących projektów, przychody finansowe oraz
przychody operacyjne. Od września 2020 roku stowarzyszenie zaczęło prowadzić  odpłatną działalność pożytku publicznego. Zostały
 wyodrębnione  konta  w sposób umożliwiający wykazanie przychodów i kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Środki trwałe są amortyzowane  liniowo. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. o wartości poniżej 10.000
tys. złotych , odnoszone są jednorazowo w koszty działalności.

W ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki majątku oraz aktywa finansowe ujmuje się według cen nabycia lub kosztów  wytworzenia ,
należności i  zobowiązania oraz środki pieniężne według wartości nominalnej.

 Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia .

Czynne  rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów , których wartość jest istotna a
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu
czasu lub wielkości świadczeń .

Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.

Data sporządzenia: 2021-03-12

Data zatwierdzenia: 2021-09-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-27



Helena Kawulok
Dorota Kohut 
Monika Krzyżak 
Aleksandra Gmura

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
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