
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY
31-158 KRAKÓW
KROWODERSKA 49 1
0000047970

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2017-31.12.2017

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych. 
Księgi rachunkowe prowadzone są przez skarbnika. Księgi rachunkowe obejmują:  
● księgę główną, 
● raport kasowo - bankowy,
● zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.  
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy sporządza się nie później niż do dnia 26 marca 
następnego roku.
Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru przeznaczonego dla organizacji pozarządowych.
Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
●      wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
● bilans,    
● rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
● informację dodatkową.    
W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.
Aktywa i pasywa przedstawiane są według cen ewidencyjnych.
Środki pieniężne - krajowe wykazywane są w wartości nominalnej.
Amortyzacja nie jest prowadzona, ze względu na brak środków trwałych.
Przychody z działalności statutowej obejmują: dotacje, darowizny, 1% podatku
Przychody finansowe obejmują: odsetki od lokat na rachunku bankowym i oprocentowanie środków na 
rachunku bankowym.
Koszty działalności:
-koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty poniesione w wyniku świadczenia zadań określonych 
statutem,
-koszty administracyjne są to koszty poniesione na utrzymanie administracyjne jednostki.
Wynik finansowy: stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami realizacji zadań 
statutowych i kosztami administracyjnymi powiększony o przychody finansowe.
Zakładowy plan kont zawierający wykaz kont księgi głównej oraz opisujący przyjęte przez jednostkę zasady 
klasyfikacji zdarzeń.
Do archiwizowania zbiorów księgowych stosuję się następujące rozwiązania:
Postać w jakiej archiwizuje się i okres przechowywania: 
● dowody księgowe i księgi rachunkowe – 5 lat,   
● zatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega trwałemu przechowywaniu.  
W celu ochrony zbiorów księgowych tworzy się kopię w postaci przeniesienia informacji księgowych na 
zewnętrznych nośnikach.
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