
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
WOLNOŚCI 77/79 
0000523832

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką, 
kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska, działalność 
interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie
i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw 
zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 - 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Nie posiada wewnętrznych jednostek organiz. sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

7) 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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Stowarzyszenia w 
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez 
nie działalności
8) 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)

9) 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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-06-04

Wycena aktywów i pasywów:  
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg. ceny nabycia pomniejszone o dokonane odpisy 
amortyzacyjne (umorzeniowe).
Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z użytkowania - wg wartości księgowej netto  
Inwestycje rozpoczęte - wg cen nabycia. 
Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - wg wykazu rocznych stawek 
amortyzacyjnych stanowiącego załącznik  nr 1do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 
osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami).  
Jednostka amortyzuje środki trwałe stosując metodę liniową.  Dla środków trwałych poddanych szybkiemu 
postępowi technicznemu stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawki podwyższonej.
Dla środków trwałych używanych, wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji ustala się stawki indywidualne. 
 
Składniki majątkowe niskocenne do wartości 3 500 zł  umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytku.  

Stany i rozchody rzeczowych składników majątku obrotowego:
- materiały zakupione do natychmiastowego zużycia - odpisywane są w 100% w koszty,
- pozostałe materiały - według rzeczywistych cen zakupu zgodnie z metodą  FIFO.
Należności i zobowiązania - według kwot wymagających zapłaty.
Środki pieniężne - według wartości nominalnej 
Kapitały (fundusze) - według wartości nominalnej
Przychody i koszty ujęto zgodnie z zasadą memoriału, a więc w zakresie danego roku obrotowego. 
 
Sprawozdanie sporządzone zostało w formie uproszczonej.
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