Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TO-MY"
UL. ŚNIADECKICH 21/22
86-300 GRUDZIĄDZ
GMINA GRUDZIĄDZ
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Obejmuje rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

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
Przedmiotowe sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działania w kolejnych latach.
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
METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Na dzień bilansowy wartości niematerialne
i prawne wycenia się według ceny nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Środki trwałe w ciągu roku obrotowego wycenia się według ceny nabycia. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego
ulepszenia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu polegającym na
przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków
na ich ulepszenie. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.
Należności długoterminowe w ciągu roku obrotowego wycenia się według wartości nominalnej.Na dzień bilansowy należności
długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami.
Inwestycje długoterminowe w ciągu roku obrotowego wycenia się:
* nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia,
* długotrwałe aktywa finansowe – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się:
* nieruchomości, wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych
i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,
* udziały i akcje w innych jednostkach – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są
istotne,
* aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – według wartości godziwej,
* aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według ceny rynkowej lub ceny nabycia.
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Długoterminowe rozliczenia okresowe. Poniesione koszty do rozliczenia znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji ekonomicznotechnicznej. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od
podatku dochodowego, przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe w ciągu roku obrotowego w walucie krajowej ujmuje się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania
operacji gospodarczej. Na dzień bilansowy należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek
za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.
Inwestycje krótkoterminowe w ciągu roku obrotowego:
* krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje i inne papiery wartościowe) – wycenia się według ceny nabycia lub ceny
zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne,
* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy:
* aktywa finansowe, tj. papiery wartościowe – wycenia się według wartości rynkowej albo ceny nabycia,
* dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek – wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne
odpisy aktualizujące,
* udzielone pożyczki zaliczone do inwestycji – wycenia się w skorygowanej cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
* lokaty terminowe – wycenia się według wartości nominalnej,
* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – wycenia się według wartości nominalnej.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w ciągu roku obrotowego ujmuje się je w wysokości poniesionych kosztów zgodnie
z posiadaną dokumentacją, którą stanowią:
* dla kosztów ubezpieczeń – zawarte polisy ubezpieczeniowe,
* dla innych kosztów – stosowna dokumentacja (umowa, faktura itp.).
Na dzień bilansowy w jednostce wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, po
upewnieniu się co do osiągnięcia w tym czasie korzyści ekonomicznych.
Pasywa
Fundusze własne organizacja wykazuje w wartości nominalnej.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na przyszłe zobowiązania wycenia się w wysokości oszacowanej kwoty zobowiązania, którego obowiązek będzie jednostka miała
wypełnić w przyszłości. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne obciążają wynik finansowy. Na dzień bilansowy winna być
przeprowadzona weryfikacja i aktualizacja stanu rezerwy i rozliczeń międzyokresowych biernych. Jeśli w wyniku weryfikacji stwierdzono
nadmiernie utworzone rezerwy, to nie później niż na dzień bilansowy dokonuje się zmniejszenia rezerwy lub rozliczeń międzyokresowych
biernych.
Zobowiązania długoterminowe w ciągu roku obrotowego wyrażone w walucie krajowej wycenia się w wielkości nominalnej.
Na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe wycenia się:
* kredyty i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek,
* zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym – w kwocie wymaganej zapłaty,
* pozostałe zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania krótkoterminowe w ciągu roku obrotowego wyrażone w walucie krajowej wycenia się w wielkości nominalnej.
Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wycenia się:
* kredyty i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek,
* zobowiązania z tytułu zaliczek – w wysokości otrzymanej kwoty,
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* zobowiązania wekslowe własne – w kwocie wymaganej zapłaty,
* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – w kwocie nominalnej,
* zobowiązania z tytułu podatków i ceł – w kwocie wymaganej zapłaty,
* pozostałe zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.
Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wynik finansowych ustalany jest w wariancie porównawczym, z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2020-03-05
Data zatwierdzenia: 2020-08-31

Patrycja Chodyna

Barbara Bąk - Przezes
Lewandowska Hanna - Wiceprezes
Patrycja Chodyna - Skarbnik
Kinga Najdrowska - Sekretarz
Anna Rabanowska - Członek

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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