
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

KRS00000003109

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2019 do 31-12-2019

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 SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

NIE SĄ NAM ZNANE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE WSKAZYWAŁYBY NA ISTNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA
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

PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSUJE SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY DOKONUJĄC W KOLEJNYCH LATACH
OBROTOWYCH JEDNAKOWEGO GRUPOWANIA OPERACJI FINANSOWYCH, JEDNAKOWEJ WYCENY AKTYWÓW I
PASYWÓW, USTALA SIĘ WYNIK 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. -do naliczenia amortyzacji środków trwałych oraz
wartości 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 wycenia się w wysokości poniesionych nakładów, - materiały w cenach
nabycia, -należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, -zobowiązania wycenia się w kwocie zapłaty, fundusz statutowy oraz pozostałe
aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawiw księgi rachunkowej
prowadzonej w roku obrotowym zgodnie zdokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości,zakładowych zasad 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 sporządzono zgodnie z ustawą. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację.W 2020 r TOZ "FAUNA" nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach -nadal będzie
prowadzić społeczne schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, powszechną edukację ekologiczną ,szczególnie ukierunkowaną na
problematykę humanitarnego traktowania zwierząt oraz nadal będzie prowadzić pogotowie interwencyjne pomagające zwierzętom.

Data sporządzenia: 2020-02-20

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-07-09



KRYSTYNA MASŁOWSKA B.DRZYMAŁA-KUBINIOK,G.KOCOT, 
K.BANCER, A.SALWICZEK, P.BASA

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: 2020-07-09
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