
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "FAUNA" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-700 RUDA ŚLĄSKA
BUJOCZKA 2 
0000003109

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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
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Sporządzono dnia:2017-04-24

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji finansowych,jednakowej wyceny aktywów i pasywów/ w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych/ ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Aktywa i Pasywa są wyceniane wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
-wartości niematerialne i prawne - w cenie nabycia
-środki trwałe -w wysokości poniesionych kosztów nabycia
-do amortyzacji środków trwałych oraz wartośc niematerialnych i prawnych stosuje się stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do Ustawy o Podatku
od Osób Prawnych - metoda liniowa
-środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości poniesionych nakładów
-materiały w cenie nabycia
-należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
-zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej
-fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie księgi rachunkowej prowadzonej
w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości:
-zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów  oraz ustalenia wyniku finansowego,
-zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych- w tym zakładowy plan kont,
-system ochrony danych i ich zbiorów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości - na podstawie
załącznika.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację.
Nie są nam znane okoliczności,które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
działalności organizacji.
W 2016 r TOZ "FAUNA" nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach - nadal będzie prowadzić
społeczne schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, prowadzić powszechną edukację ekologiczną
szczególnie  ukierunkowaną na problematykę humanitarnego traktowania zwierząt,
prowadzić pogotowie interwencyjne oraz kontynuować inwestycje na terenie  schroniska dla zwierząt
w miarę napływu środków finansowych z wpłat z 1 %.
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